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Punkkari Pelle Miljoona sai aikaan uskomattomia TttltUVUUttCL

deanit pesivät rasvat hiuksista ranskalaisin vivahtein
oLun Clapton Is

. \ d -kirjoitukset oli-
vai haalistuneet ase-
miari seinillä ja prog-
: '^iivinen pop tullut
steriiliksi, viisikym-
menluku rockeineen
pääsi iskemään Suo-
meen.

Pelle Miljoona lau-
laa . tämän päivän
rockia. Hän vastus-
taa nuorison amerik-
kalaistumista.

Jotkut nuoret ovat
kesken hänen kon-
serttinsa käyneet pe-
semässä rasvan pois
hiuksistaan.

"DeuTiit katuja kansoittaa ja
lyömit kaikkia, /joilla et oo
rnsraa./Sanovat, se 071 kapi-
>tuu , mci vaan kysyn mitä vas-
trian. /Suomesta ei saa Amerifc-
J:ua, tästä päivästä 50-lttktm/
jatkuvast i riuät uoi sukupol-
vet paeta.

Deanit sanovat inhoavansa
htnttnrcito ja kotnmarcita.
/Pitkätukkia ne potkivat
ktnissa. ne kun käyttää huu-
Tni'tta. / Nuoriso taistelee kes-
krTiuati. juuri nyt kun olisi tär-
keää / turhautuneen lamasuku-
polucn kapiiia."

Nämä säkeet ovat johtavan
^uomalaisen uuden aallon
r ockideologin Pelle Miljoonan
ili^s Petri Tiilen, 24, laulusta
Yhdistytään.

Polle Miljoonan tekstejä on il-
mestynyt kirjana Pelkistettyä
todellisuutta. Hänen ja 1980-
>htyeen uusin Ip-levy Pelko ja
inha on juuri lähtenyt liikkeelle
vvrpvvam-efektillä: levyä on
myyty paljon ja nopeasti.

Asematunnelin
herjat

Pelkistetyssä todellisuudessa
Pelle Miljoona ottaa kantaa yh-
teiskunnallisesti. Hän arvoste-
lee vanhempia, nuorison ame-
rikkalaistumista, kadun väki-
valtaa, joukkotiedotusvälineitä,

"Hiton nastaa tuollainen huoleton olo ja niin pitää ollakin", sanoo uudon aallon Johtava Ideologi
Pelle Miljoona nuorten 50-luvun Ihannoinnista, "mutta se meni todella pitkälle olko voi enää tä-
män pitemmälle mennä. Sitä el pysty enää ruokkimaan..."

byrokratisoitumista, politiik-
kaa.

Pelle Miljoona ei pidä rasis-
mia todellisena Suomessa.

"Se on muotia", hän sanoo.
"Kuvaava oli kun Polttouhrien
jälkeen kuljin asematunnelissa,
niin ensin minulle heitettiin
normaalit jutut — hämyt ja
muut — ja sitten tuli juutalai-
nen. Juutalaisesta on tullut
haukkumasana."

Toistaiseksi kaduilla ovat na-
histelleet keskenään viisikym-
menlukua ja Amerikkaa ihan-
noivat nuoret eli deanit sen jäl-
keen kun viime vuosi oli vienyt
mennessään muotipunkkarit eli
uuden aallon rockin kannatta-
jat.

Nyt Pelle Miljoona kuitenkin

okuvasäätiö tukee
hta Lassila-filmiä

Suonien elokuvasää-
tiön hallituksen keski-
viikkoisessa kokouksessa
myönnettiin kahdelle pit-
källe elokuvalle tuotanto-
tukea: P-Kinon Tulipää
sai 350 000 mk ja Suomi-
Filmin Tulitikkuja lai-
naamassa 750 000 mk.
Kummastakin tuesta
puolet on avustusta, puo-
let lainaa.

Tuhpjum tuotantotuki päätet-
t i i n yk.simrelisosti, mutta Tuli-
tikkuja lainaamassa -elokuvalle
tuki myönnettiin tiukan äanes-
tvkht>n jälkeen; äänet olivat
7—(i

Mok-minat elokuvat käsittele-
vät Marju Lassilaa: Tuhphh on
Lassilan elämänkerta, Tulitik-
kuja lamaamassa perustuu Las-
;-i!an tunnettuun romaaniin.

Äänestyksessä haivolle jää-
r.ivt kuusi hallituksen jäsentä
lulkist ivat keskiviikkona eriä-
vän miflipittvns;», jossa mm. to-
deUuin, että Tulitikkuja lainaa-
massa -elokuvan saama 750 OOO
:nk moiki tMv sitä, että kuluva-
iii. vuonna voidaan tukea Sää-
»1011 varoin entista harvempia
kotimaani elokuvia. Eriävän
niic-lipikvn allekirjoittajat ovat
Risto Hannula. Reima Kekäläi-
l o n . Ku!k>ivo Kukkasjärvi,
AIISM Mänttäri , Rainer Panula
a Hc>ikk i Peltonen, jotka edus-

tuvat hallituksessa vasemmis-
toa

Molemmat Säätiön nyt tuke-
mat cloluivat tehdään osin yh-
tcistyo^sa neuvostoliittolaisten
tlckuvanvalmistajien kanssa.
Kokouki-essumi siicitiön hallitus
meikisi pöytäkirjaan toiyomuk-
;•(. n. että opetusministeriö huo-
l"htn Tulitikkuja lainaamassa
-uimin tarpeellisesta lisärahoi-
tuk^-esta

Paitsi naiden kahden pitkän
dokuvan saama tukea, Säätiön
hallitus jakoi lisäksi tukea mm.
elokuvateattereiden rakennus-
ja kunnostushankkeisiin. Koko-
naissumma oli yli 2,3 miljoonaa
markkaa.

tikkuja lainaamassa -hankkeen
kaltaiseen kalliiseen yhteistuo-
tantoon ilman erillista lisära-
hoitusta.

katsoo, että aika on kypsä to-
dellisille punkkareille.

"Jo nyt alkaa näkyä 14—15-
vuotiaita, jotka ovat sillä taval-
la punkkareita ja diggaavat
uutta aaltoa."

Punknuorten ja deanien
maailmankuva on erilainen.
Siks' Pelle Miljoona pelkää, et-
tä ensi kesänä "käydään fragik-
sia (tapellaan)" näiden nuoriso-
ryhmien kesken.

Jyväskylän
rasvat

"Jenkkirouta alla, college-
paita päällä, /jenkki/arkut ja-
lassa, jenkkirööki kädessä, /
nostalgia koruissa, paukku-
purkka suussa." (Pelle Miljoo-
na: Mä en jumaloi Amerikkaa).

Rockmusiikin juuret ovat
mustien musiikissa. Siksi Eng-
lannissa rockilla taistellaan ra-
sismia vastaan tunnuksella
Rock Against Racism.

Rockin voimaan uskotaan,
koska se luo positiivisia rodulli-
sia kytkentöjä.

Uuden aallon perusta on juu-
ri musiikissa. Ruotsissa uusi
aalto on suosittua eikä siellä ole
lainkaan deaneja — jonkin ver-
ran travolta-nuoria kylläkin.

Viisikymmenluku pääsi Suo-

messa lyömään siihen rakoon,
joka syntyi steriilin progressii-
visen popin vanaveteen — en-
nen kuin aika oli kypsä uudelle
aallolle.

Deanit ovat jo vuoden verran
käyneet läpi ykkösihanteitaan
Elvis Presleytä, Buddy Hollya,
Gene Vincentia, Eddie Cochra-
nia. "Kukaan ei voi tehdä niitä
uudestaan paremmin", Pelle
Miljoona huomauttaa.

Hän uskoo, että tämän tien
loppu on lähellä. "Tämä juttu ei
voi pitkään mennä läpi. Että
aletaan luottaa viisikymmenlu-
vun lopun ja kuusikymmenlu-
vun alun siirappia, Bobby Dari-
nia ja sen sellaista. Ensi syksy-
nä tilanne on jo toinen. Sitä en
osaa sanoa millainen".

Kun Pelle Miljoona oli äsket-
täin keikalla Jyväskylässä, osa
nuoria kävi kesken konsertin
pesemässä rasvan pois hiuksis-
taan.

Pellen
humanismi

Pelle Miljoona on peruskou-
lun luokanopettaja. Hän val-

mistui viime keväänä. Opiske-
luaikanaan hän opetti vuoden.

"Koulu on vain pelkkä klisee.
Se vain pitää olla... Tällaisessa
koneistossa opettaja ja oppilas
on vain yksi pieni nappula. Ai-
nakaan normaalissa koulussa
en haluaisi opettaa. Jotain tark-
kailuluokkaa ehkä tai erityiso-
petusta. .."

Lauluillaan Pelle Miljoona ei
halua opettaa. "Ne heijastavat
vain minun omia kokemuksia-
ni".

Tällä hetkellä Haminasta ko-
loisin oleva Pelle Miljoona suo-
rittaa siviilipalvelua. Hän työs-
kentelee näkövammaisten am-
mattikoulussa Leppävaarassa.

Pelle Miljoona sanoo olevan-
sa humanisti. "Minä en usko
systeemeihin enkä instituutioi-
hin, vaan yksilöön itseensä. Se
on humanismia".

Hän on pettynyt joukkoliik-
keisiin, jos kohta hän laulus-
saan kehottaa nuoria liittymään
yhteen: "Yhdistytään. Murska-
taan vanha valta./ Lopettakaa.
Kaduilla uäkiualta".

"Tietysti joukkoliikkeet ovat
edistyksellisiä, mutta tietyssä
vaiheessa ne muuttuvat insti-
tuutioiksi eivätkä palvele sitä
mitä varten ne perustettiin",
Pelle Miljoona sanoo.

Pelle, laulu
ja kirja

Yhtenä joukkoliikkeenä Pelle
Miljoona näkee Pete Q:laisuu-
den.

"Suurin osa jengistä, joka tuli
ulos sieltä (Suomen Kansan
Teatterin esityksestä) oli ihan
pihalla koko hommasta."

"Se ei ollut kansan teatteria,
vaan kuUtuuri-ihmisten teke-
män teatteria kulUuuri-ihmisil-
le. Ennen Pete Q:ta oltiin todel-
la pohjalla. Siksi se sai sädeke-
hän. En usko, että on yksiä
asioita, jotka ovat niin voimak-
kaita."

Pelle Miljoonasta tuntuu, että
hän on pian laulunsa laulanut.

"Laulaminen on ollut minulle
aika turhauttavaa", hän sanoo.
"Yhteiskunnallinen sanottavani
rupeaa olemaan loppu. Minulla
ei ole mitään uutta sanottavaa.
Enkä aio enää tehdä uudestaan
niitä lauluja, jotka olen tehnyt."

"Tietysti reagoin uusiin ta-
pahtumiin, mutta en voi enää
samalla lailta käsitellä niitä tai
toistaisin itseäni..."

"Minun tapani tehdä juttuja
tulee muuttumaan", Pelle Mil-
joona kertoo. "Ajattelen että
yrittäisin kirjoittaa kirjan tie-
tyistä elämän vaiheista: kypsy-
misestä, oman identiteetin löy-
tämisestä, lapsuuden ja nuo-
ruuUen illuusioiden hajoamises-
ta, astumisesta todellisuuteen.

Laulamista Pelle Miljoona ai-
koo jatkaa ainakin ensi syk-
syyn.

MATTIESKO HYTÖNEN

Raimo Sariola edustaa nuo-
ressa sellistipolvessamme lois-
tokkaasti Arto Noraksen koulu-
kuntaa. TaiteilijatyypiUään hän
on romanttis-klassinen virtuoo-
si, Gaspar Cassadöta muistutta-
vin elegantein piirtein. Nuoren
sellistin notkea ja ulospäin
suuntautuva temperamentti
johtuu kenties hänen osittain
virolaisesta verenperinnöstöän
— vaikka onkin todettava, että
jäyhä ja karu suomalainen tai-
teilijatyyppi alkaa nykyään olla
lähinnä myytti.

Konsertti osoitti ilahduttaval-
la tavalla, että Raimo Sariolan
henkinen jo tekninen formaatti
on kasvanut entisestään. Hänen
sellonsa soi nyt intensiivisem-
min ja mahtavammin, jousikä-
dessä on vapautunutta voimaa
ja herkkyyttä, ja vasen käsi
liikkuu salamannopeasti ja tar-
kasti otelaudalla.

Sammartinin G-duuri sonaat-
ti oli hallittu ja tasapainoinen
pelinavaus. Sellisti tavoitti erin-
omaisessa yhteistyössä pianis-
tin, Matti Raekallion kanssa sen
puhuvan sonoriteetin, joka elä-
vöittää tämänkaltaisen tyylin
formelil ja välittää musiikin
kauneusarvot kuulijalle.

Bachin soolosellosarjoista lie-
nee vaikeimpia kuudes, D-duu-
riin kirjoitettu. Tämä saattaa
johtua'siitäkin, että teos on sä-
velletty Bachin keksimälle viisi-
kieliselle soittimelle, viola pom-
posalle, jossa a-kielen yläpuo-
lelle on lisätty vielä e-kieli. Rai-
mo Sariola aloitti sen suureen
tyyliin. Preludin sävelaallot ete-
nivät majesteettlsesti, ja Cou-
rentessa dynaamiset rytmlaihel-
mat kontrastoituivat tehokkaas-
ti tasaisiin kuvioihin.

Sarabanden ja Gavptti I:n
tekstuuri, jossa melodia-ääntä
tukee sointupilareiden taaja ri-
vistö, on erityisen vaikeasti to-
teutettavissa nelikielisellä soitti-
mella.'Raimo Sariola on muun
ohessa fanaattinen, täydellisyy-
teen tähtäävä teknikko ja mi-
nusta tuntui, että hän näissä
osissa jännitti suotta voimansa
äärimmilleen. Soinnissa ja tul-
kintaotteessn oli jotain väki-
näistä, solisti oli saavuttanut
mahdollisuuksiensa katon, eikä
hänelle enää jäänyt riittävästi
teknistä ja henkistä liikkuma-
alaa. Gavotti II olisi saanut soi-
da vielä kaukaisempana Muset-
te-yälisoittona, jossa pitkät bas-
soäänet jäljittelevät säkkipillin
sointia.

Väliajan jälkeen Raimo Sa-
riola kohosi jälleen suoritusky-
kynsä huipulle Schubertin
a-molli sonaatissa, "Arpeggto-
ne". Sävelklelen wienUäisklassi-
set piirteet korostuivat tässä il-
mavassa ja lennokkaassa tul-
kinnassa, ja romantiikkakin sai
osansa kiehtovin värisävyin,
jotka koin hetkittäin jotenkin
ranskalaisiksi.

Raimo Sariolalla on tuo har-
vinainen kyky hahmottaa suu-
ria kokonaisuuksia ja samalla
pitäytyä myös yksityiskohtiin.
Tämä koskee myös hänen part-
neriaan Matti Raekalliota.

Raimo Sariola, sollo Ja Matti
Raekallio, piano. Sammo/tlnl,
Bach, Schubert, Brahms. Sl-
betlus-Akatemlaaso.
Schubertin pianotekstuuri ei
avaudu jokaiselle, mutta Matti
Raekallio toi esiin yhtä lailla
sen -solistis-psykologiset kuin
orkestraalisetkin ulottuvuudet.

Brahmsin F-duuri sonaatti
op. 99 on kuin iltaruskossa lie-
kehtivä elämän meri, ja taiteili-
joiden innoitus myötäili sen aal-
toja. Ensi osan dramaattiset sei-
loaksenlit koskettivat syvästi
kuulijaa ja pianon tremolo-
myrsky yltyi rajuilmaksi. Ada-
gion pizzicatoissa oli paatosta.
Molemmat soittajat tajuavat
Brahmsin sävolkielen syvyys-

komponentit. Pianisti olisi var-
sinkin ensi osassa voinut hillitä
dynamiikkaansa hieman tehok-
kaammin, mutta tämä vaikutel-
ma saattaa johtua siitä, että
hän joutui soittamaan Stein-
vyay-flyygelillä, jonka sointikva-
liteelli ei enää ainakaan tällai-
senaan täytä korkeimpia vaati-
muksia.

Demonisen Scherzon jälkeen
finaalin pääaihe kuvastaa
Brahmsin sielun valoisia ker-
rostumia, vaikkp melodian
muutamat mollikäänteet kerto-
vatkin elämän haikeudesta.
Raimo Sariola ja Matti Raekal-
lio veivät teoksen inspiroitunee-
seen päätökseen ja kuulijakun-
ta kiitti heitä runsain aplodein.

ERIK TAWASTSTJERNA

Kaipuun lauluja
S'brent — se palaa. Juuta-

laisten ghettolauluja toisen
maailmansodan ajalta. Ells ja
Seela Soila säestäjänä Jani
Uhlenius ja yhtye. Kompass
Records.

Elis ja Seela Sellan juutalai-
sen laulun ja runon illat ovat ol-
leet suuria menestyksiä. Nyt tä-
mä taiteilijapari on levyttänyt
osan niistä sävelmistä, jotka si-
sältyivät juutalaiselle ghettolau-
lulle omistettuun ohjelmaan.
Levy on saanut nimekseen
S'brent — se palaa — S'brent
on tunnetuin niistä lauluista,
joita krakovalainen puuseppä
Mordechai Gebirtig sanoitti ja
sävelsi suuren määrän.

Näitä sävelmiä laulettiin, toi-
sen maailmansodan aikana
Puolan, Valko-Venäjän ja Uk-
rainan ghetoissa ja monet niistä
myös syntyivät siellä, vainon ja
tuhon keskellä.

Varsinaisia sotaisia taistelu-
lauluja on vain vähän mukana.
Voi ehkä aluksi tuntua oudolta,
että suuri osa sävelmistä on
niin viihteellisiä ja haaveellisia.
Silloinkin kun sanat kertovat
julmuudesta, kuolemasta, tais-
telusta ja vastarinnasta, melo-
dia saattaa keinua tunteellisen
valssin tahtiin. Takana vaistoaa
valtavaa tuskaa ja ahdistusta,
mutta tuo tuska peittyy usein
alakuloisen lohduttaviin säve-
liin. Kenties juuri tässä on näi-
den laulujen voima: ne ilmaise-
vat kaipuuta menneeseen, he-
rättävät nostalgisen kuvan ka-
donneista, onnellisista päivistä
ja paremmasta elämästä. Nyky-
hetken kauhu katoaa niiden
ajaksi. Samalla niiden kyynelei-
siin kätkeytyy myös toivon kipi-
nä, usko tulevaisuuteen. Toi-
saalta jotkut sävelmät puhuvat
toivon menettämisestä, alistu-
misesta kohtaloon.

Bialistok ja Kinderjohrn
(L apsu usvuodet) mu istuttavat
mustalaismusiikkia, niissä on
samaa loputonta haikeutta ja
tuudittavaa sentimentaalisuutta
kuin Itä-Euroopan romaanien

notkahtavissa rytmeissä ja me-
lodioissa, samaa kipeää elä-
mänhurmaa, kodittomuuden
tunnetta ja kodin kaipuuta.

Ich benk a heim (Kaipaan ko-
tiin) -laulussa katkeruus ja tus-
ka hukkuvat tangon rytmeihin.
Sävelmä pursuaa — sellaisena
kuin Elis Sella sen esittää —
voimakasta, jopa huoletonta
elämänhunnaa ja -riemua.

Tango todella näyttää hetkek-
si mahtinsa: tämä on tangon
taikaa. Musiikki saattoi hyvin-
kin vahvistaa ihmisten elämän-
halua ja antaa heille voimaa
kestää kärsimyksiä.

Osa lauluista on kansanmelo-
dioita, joko juutalaisten omaa
perinnettä tai slaavilaisilta kan-
soilta lainattua. Kehtolaulu Lin-
nut unelmoivat henkii ajatonta
surullista kohtalontunnetta,
mutta sen huokaukset ovat rau-
hoittavia. Rukous Ani ma'amin
(Minä uskon) liittyy ikivanhaan
sakraaliseen traditioon, siinä
tuntuu olevan suuri ailnos yh-
distävää, kollektiivisuutta luo-
vaa voimaa. Kaikkein apoka-
lyptisin lauluista on levyn ni-
mikkosävelmä S'brent: tuhon
ennustus, hätähuuto pimeydes-
tä.

Sävelmät oli tarkoitettu kaik-
kien laulettavaksi, ne ovat po-
pulaarimusiikkia. Elis Sellan
äänessä on juuri sitä inhimillis-
tä karheutta ja sentimentaali-
suutta, jota nämä laulut kaipaa-
vat. Hän elää näiden laulujen
ahdistuksen ja tuskan itses-
sään, ja tavoittaa myös niiden
lämmön ja elämänhalun. Hä-
nen käheässä äänessään on tun-
teen vuplautta, hän vangitsee
aidon sävyn kuin luonnostaan.
Seela Sellan lauluissa soi juuta-
laisen äidin ääni.

Sovitukset ovat Jani Uhle-
niuksen. Piano, haitari, kitara,
klarinetti, mandoliini ja basso
herättävät esiin aidosti kansan-
omaisen, milloin haikean ja va-
littavan, milloin riemukkaan sä-
vyn.

HANNU-ILARI LAMPILA

Eriävä
mielipide

Kuuden elokuvasäätiön halli-
tuksen allekirjoittamassa eriä-
va^su mielipiteessä todetaan, et-
tä valtioiden väliseen kulttuuri-
•. aihtoon perustuvien yhteistuo-
tantoelokuvien pitää kuulua
Suonien osalta valtion, lähinnä
opetusministeriön, tuen piiriin.

Koska Elokuvasäätiön tehtä-
vänä on tukea nimenomaan ko-
timaista elokuvaa, ei se allekir-
joittajien mielestä voi kansalli-
sen tuotannon perusedellytyk-
.-.i.i vaarantamatta lähteä Tuli-

Turun Taideyhdistys on
jnknnul Ellen ja Magnus
Dahlströmin apurahat turkulai-
sille kuvataiteilijoille.

Kuvanveistäjä Erkki Mykrä
sai 8 000 markkaa, taidegraafik-
ko Leo Niemi 2 OOO markkaa ja
Eija Ruoho 2 OOO markkaa.

i r

Nyt ilmestyy kolmesta hänen

teoksestaan uudet edulliset

painokset.
ff- .-*

Tuulenpesä
Kyläsuutnrin kasvattityttären raikas tarina. Ailin tie johtaa
maalaiskylästä läheiseen kaupunkiin, niissä heittainen tyttö
valloittaa isäntäväkensä; eikä yksin isäntäväkeä vaan myös
rouvan tavoitellun poikamicsvcljen. Samalla Aili saa syytä
epäillä löytäneensä tuntemettoman isänsä ...

Olen odottanut sinua
Viihteen voimakkailla väreillä ryyditetty
kertomus kahdesta kiivasta ja ylpeästä ih-
misestä, joiden liitto on hajoamaisillaan
edellisen sukupolven syntien tähden.

Kartano odottaa
isäntää

Aito, verevä kartanoro-
maani, jonka viehätys ei
vähene milloinkaan.
Isännättömän kartanon
tulevasta, tuntematto-
masta isännästä kilvoit-
telee kaksi naista, toi-
nen kunnianhimosta,
toinen rakkaudesta
vanhaan sukutilaan.

Rexovent. Suuri asia pientdoihmiscllc.
Rexovent on pientalojen lämmöntalteeii-
otto- ja ilmanvaihtojärjestelmä.

Kerran lämmitetty ilma ja siihen käy-
tetty energia eivät mene luikkaan, sillä
Rexovent ottaa poistoilman lämmöstä
talteen jopa 75%.

Kun Rexoveiitin lämmöiUalteenoUo-
kojc lämmittää kylmää tuloilmaa, päästään
kustannussäästöihin. Ja kun ilma kulkee
Kexovent-sunclatuksen kautta, saadaan
puhdas huoneilma.

Rexovent pitää ilmanvaihdon tasaisena
ja kunkin huonetilan ilmnnvnihtotnrpeen
mukaisena.

Picntnlornkcntajn ja omakotiasukas.
Kcxovcntilla pääset ihanteelliseen koti-
ilmastoon jn snmnlla säästät kallista
energiaa.

Taloon kuin taloon
lämmitystuvastu riippumatta.

Voit hankkia Rexoventin energian-
säästäjäksi tulosi lämmitystnvnstn riippu-

Energian säästö Rcxovcntilla
KubUmnus ink/v.

\\Ä

1. Raitisilrnasäleikkö 5. Liesikupu
2. Lämmöntalteen- <>. 1'oistoilmavcnttiili

ottokoje 7. 1'oistoilmakanavu
3. Tuloilmaknnava 8. Sadekatos
1. Tuloilmahajotin

1'uhallintehtaan koti-ilmasto-
laitteot saat täydellisinä, asennus-
vnlmiina paketteina myyntikontto-
reistamme tai val tuutetui l ta jälleen-
myyjiltämme.

Tilaa esite.
Soita meille tai
postita kuponki.

' tarkemmin esitteessämme as-m"

matta. Rexovent soveltuu siilikö-, öljy- t;ii
ilmalämmitteisiin taloihin.

Rexovent on helppo ja nopea asentaa
-myös vanhoihin kiinteistöihin. Se käy
kaikentyyppisiin piiMitiilnihin - sekä mata-
liin että korkeisiin ullakkotiloihin.

Hyvin rakennettu ti ivis talo ja
Hexovent. Siina se on.
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Suomen Puhallintehdas Oy

Helsinki puh. (90) 72001, Hyvinkää (914) 17/30, Jyväskylä
(911) 14524, Kotka (952) 12260, Kuopio (971) 116301, Lahti
(918) 29991, Oulu (981) 223733, Pori (939) 19161, Tampere
(931) 27030, Turku (5)21) 37«1311, Vaiisa (9I>1) 24233.3.


