22. vuosikerta

Suurennuslasin all
Model Expo tuli taas!
Ja osoitti tarpeellisuutensa.
Ja onneksi tuli, sillä ehti jo esiintyä sellaisiakin
epäilyksiä, ettei tulisi. Joitakin kauppiaita jäi pois näytteilleasettajien joukosta, mutta yleisö ilmaisi selvän kiinnostuksensa Model
Expo -näyttelyyn, ja tulvi paikoille taas sankoin joukoin, lähes parhaiden Model Expo -vuosien tapaan, sekä omaksi että kauppiaiden
iloksi. Ja mallitarjonta oli erittäin runsasta.
Erityisen kiintoisaa oli havaita se, että edes Formula 1 -kisat eivät enää ollenkaan näyttäneet vaikuttavan kävijävilkkauteen, kuten joskus takavuosina, jolloin kisojen televisioinnin ajaksi näyttely käytännöllisesti katsoen hiljeni kuin huopatossutehdas.
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Pienoisrautatiet ja dioraamat

Stalingradin viimeinen taistelu

s. 24

Tuomo Mäenpää kertoo rakentamastaan pienestä taisteludioraamasta.

Muovimallit Model Expossa

s. 32

Juha Airio ja Teppo Seppä syynäsivät yhdessä Model Expon tämänvuotisen muovimallitarjonnan. Ja kuvia heiltä tuli sellainen läjä, että
yksi skanneri meni kesken homman remonttiin.

Kaikenlaiset mallit
Model Expo 2002
Suomalainen pienoisrautatie, osa 26
Heinää hietikolla
s. 52

s. 12

Ilman turhia löpinöitä: Kerkko Kehrävuon kamera oli taas kovilla
Suomen tärkeimmässä pienoismallinäyttelyssä.

Suomalaisen rautatien oleellinen ympäristöpiirre on sora, ja sorassa
kasvava runsaslajinen heinikko. Petri Sallinen kertoo, miten se mallataan.

Kannen dioraama ja kuva:
Tuomo Mäenpää

Pienoismalli-lehti on itsenäinen,
kauppiaista, järjestöistä ja yhteiskunnallisesta avusta riippumaton
pienoismalli- ja pienoislaiteharrastajien pää-äänenkannattaja.
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Vakiopalstat ym.
Pienoistapahtumakalenteri
s. 6
MalliMarket, lukijoiden osto- ja myyntipalsta
s. 6
Pienoismalli-lehden kirjapalvelu
s. 60-61
Kauppiashakemisto: pienet vakioilmoitukset
s. 62

RC-Autot

Lennokit

S & D Modells T-Strike

s. 8

Sähköpylon-kisailun levitessä kysyntä lajiin sopivien lennokkien
rakennussarjoista kasvaa koko ajan, ja itse lajikin kehittyy. Tuomas
Pietinen testaa ja raportoi.

Lennokkileiri Pohjanmaalla

s. 22

Kun Helsingin jäähallissa pidettiin Model Expo -näyttely, järjestivät seinäjokelaiset lennätysleirin. Tomi Kohtanen raportoi ja Timo
Huutoniemi joiti kuvauspuolen.

M-8 Cup I Lavangossa

s. 44

Kauden ensimmäiset polttiscrossikisat pääsevät näköjään aina jotenkin yllättämään. Yhtäkkiä kisa onkin jo muutaman päivän päästä ja tulee kiire jos mielii mukaan. Joseph Quagraine ja "The Grease Monkey"
raportoivat aitiopaikalta. Kuvia otti Kim Elfström.

Touring-moottoreiden kaksintaistelu:
Reedy Ti versus Orion Core
s. 49
RC-autojen sähköluokissa käytetyt moottorit ovat tiukasti säännöillä
rajoitettuja, joten mitään oleellista kehitystä niissä ei ole tapahtunut
koko lajin olemassaolon aikana. Mutta uusia, kovia moottoreita kuitenkin aina tulee. Tomi Myöhänen kokeilee kahta kuuminta uutuutta.

Päätoimittaja:
Ola Pedersen
puh. 09-3870 400, fax 09-3870 060
Sähköposti: ola.pedersen@pienoismalli.com
Taitto: Jukka Vesikansa
Vakituiset avustajat:
Juha Airio, Teppo Kauppinen, Kerkko Kehrävuo, Marko Klapuri, Antti-Veikko Koskeli, Reijo Kuusisto, Antero Kyröläinen, Jaakko Lilleberg, Pentti Manninen, Jari B. Miettinen, Pertti Mela, Pertti Paasi, Julle Pedersen, Tuomas Pietinen, Martti Piironen, Juha
Ponkala, Pekka Potka, Reijo Purontakanen,
Tony Raikas, Petri Sallinen, Jorma Sulin,
Juha Tiainen, Seppo Vaarala, Jan Vihonen,
Nils Öster.

Energiaa
eksentrikoille:
Dieselmoottorit
s. 28
Dieselmoottorit
eivät
enää ole lennokkiharrastajien toivelistan kärkipäässä, mutta toki niitäkin vielä tehdään ja tarjotaan halukkaille. Kerkko Kehrävuo testaa pari lennokkidieseliä.

Vinkkejä ensilennolle

s. 54

Lennokkiharrastan vaikein tilanne on ensimmäinen lennätys, etenkin jos apuna ei ole kokeneempaa neuvojaa. Lauri Hirvonen antaa
evästystä. Kuvat ovat Timo Huutoniemen.
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