24. vuosikerta

Suurennuslasin all
Morjens, mallarit!
Tällä kertaa Pienoismallin sisältö on hieman poikkeuksellinen. Julkaisemme nyt Model Expon malleja esittelevää kuvamateriaalia
tavallista enemmän, eikä kaikki edes mahtunut tähän numeroon.
Esimerkiksi näyttelyn Best of Show, käsittämättömän hienosti
rakennettu pienoismalli U.S.S. Enterprise -lentotukialuksesta, esitellään perinpohjaisesti tulevissa numeroissa. Model Expo poiki
myös muita mielenkiintoisia mallailujuttuja, joita näemme syksyn
numeroissa.

Sisältö

4/04

Pienoismallit

Lämmintä kesää kaikille, toivoo
Ola Pedersen, pääpienoistoimittaja
http://www.pienoismalli.com
Sposti: ola.pedersen@pienoismalli.com
P.S. Ulkoilkaamme aina välillä reippaasti,
sillä liikunta ja raitis ilma on terveellistä.
Hobby-Kustannus Oy:n toistaiseksi vielä
globalisoimattomat graafiset laitokset à

Model Expo

Sotilaskalusto- ja figuurimallit

s. 38

Teppo Seppä raportoi Model Expon muovimalliosastolta.

Isot Mallit

s. 44

Kuvia Kerkko Kehrävuon messustudiosta.

Laivamallit
Ville Härmä antaa katsauksen laivamallereiden osuudesta.

s. 54

P-39 Airacobra, 1:48 skaalassa
– tietenkin kaksin kappalein

s. 20

Laajapohjainen parlamentaarinen muovilentsikkakomiteamme on suuren stahanovilaisen työrupeaman jälkeen saanut aikaiseksi kaksi mallia
amerikkalaisesta P-39 Airacobrasta, yhden amerikkalaisen ja yhden venäläisen. Airacobra olikin aika poikkeuksellinen konetyyppi 1-moottoriseksi hävittäjäksi; se oli suunniteltu lentäväksi 37 millin kanuunaksi.
Moottori keskellä, kuskille ovet kuin henkilöautossa, nousuja ja laskuja
helpottava nokkateline, ja tietenkin se järisyttävä, potkurinnavan läpi
ampuva kanuuna.

Suomalainen pienoisrautatie, osa 41+ s. 59
Kansikuva: Ola Pedersen
P-39-malli: Olli Havo

Pienoismalli-lehti on itsenäinen,
kauppiaista, järjestöistä ja yhteiskunnallisesta avusta riippumaton
pienoismalli- ja pienoislaiteharrastajien pää-äänenkannattaja.
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Viime numerossa käsittelimme kivettyjen katujen ja raitioteiden rakentamista. Jutusta jäi pois raitioteiden ilmajohtojen vetoa esittelevä piirros, jonka julkaisemme nyt tässä numerossa.

Vakiopalstat ym.
Pienoistapahtumakalenteri
s. 6-7, 59
MalliMarket, lukijoiden osto- ja myyntipalsta
s. 6
Pienoismalli-lehden kirjapalvelu
s. 60-61
Kauppiashakemisto: vakioilmoitukset
s. 62-63

RC-autot

Lennokit

Suosittu P-30-kumimoottoriluokka
M8-polttiscrossarin säädöt, osa 2/3

s. 14

Nyt tulee painavaa tavaraa! Maailman polttiscrossaajien parhaimmistoon kuuluva Joseph Quagraine kertoo mitään salailematta satojen
säätötestaustuntiensa tulokset niin että aloittelijakin ymmärtää.

Silver State 2004 Las Vegasissa

s. 18

Jose raportoi myös yhdestä monista ulkomaisista ”harjoituskisoistaan”, joihin hän on viime aikoina osallistunut valmistautuessaan tämänvuotisiin polttiscrossin MM-kisoihin. Las Vegasissa samalle ajajakorokkeelle sattui myös Jukka Steenari, Suomen kaikkien aikojen
menestyksekkäin pienoisautoilija, moninkertainen EM- ja MM-tittelinhaltija, joka nykyisin työskentelee Team Losin leivissä USA:ssa.
Jukkakin on näköjään innostunut ”leikkimään” polttiscrossareilla!

s. 26

Jyrki Keto-Tokoi esittelee nykyisin varsin suositun kumimoottorilennokkien kilpailuluokan P-30, ja siihen löytyvät lennokkien rakennussarjat ja niiden virittämisen. Tässäpä aivan huippuharrastus
aurinkoisiksi kesäpäiviksi!

Super Tigre G51 & G75

s. 30

Kerkko Kehrävuo testaa ja mittaa pari Super Tigre -lennokkimoottoria. Tämänkin legendaarisen italialaismerkin moottorien valmistus on nykyisin globalisoitu sellaiseen maahan, jossa ammattiliittoja ei ole...

Museot
Mallarin museo-opas

s. 8

Teppo Seppä esittelee mallareita kiiinnostavia museoita ja niiden tarjontaa. Tämän oppaan avulla onkin hyvä lähteä kesäiselle tutkimusmmatkalle eri puolille Suomea!

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

Sähkölennokki Estarter

s. 33

Jukka Sakki testaa GWS:n E-Starter -lennokin. Ja niinpä tässä numerossa tulikin sitten käsitellyksi erilaiset lennokkivoimalaitetyypit melkoisen kattavasti...

Toimituksen, asiakaspalvelun
ja ilmoitusmyynnin
Postiosoite:
Pienoismalli-lehti
Kirvestie 34 C, 00760 Helsinki
Puhelin: 09-3870 400
Telefax: 09-3870 060
postia@pienoismalli.com
tapahtumat@pienoismalli.com
lehtitilaukset@pienoismalli.com
kirjatilaukset@pienoismalli.com
ilmoitukset@pienoismalli.com
mallimarket@pienoismalli.com
Kustantaja:
Hobby-Kustannus Oy
Kirvestie 34 C, 00760 Helsinki
Kestotilaushinta 2003: 43,20
eur/v (8 numeroa, kotimaassa)

Toimitusehdot:
Mikäli hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista
syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, lehti ei
vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta
virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.
Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai
tarkoitetusta julkaisuajankohdasta lukien.
Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt,
alihankkijoiden viivästykset, luonnonmullistukset y.m.s.).
Lehden asiakasrekisteriä ei luovuteta muille markkinointitarkoituksiin.
Pienoismalli-lehti ilmestyy 8 kertaa vuonna 2004: no. 1 6.2., no. 2 12.3.,
no. 3 16.4., no. 4 28.5., no. 5 20.8., no. 6 24.9., no. 7 29.10., no. 8 3.12.
Toimitusaikataulu: artikkelimateriaalit 6 viikkoa, rakennettavat ilmoitukset
3 viikkoa ja valmiit ilmoitukset viimeistään 2 viikkoa ennen ilmestymispäivää. Mediakortti lähetetään pyynnöstä. Jutut RTFfinä, kuvat kiiltävinä paperikuvina (negat mukaan), kinodioina (huonoin vaihtoehto) tai digikuvina
(kysy ohjeet). Pienoismalli-lehti tehdään PC-koneilla ja Corelin versiotaso 8
-grafiikkaohjelmilla, etenkin Ventura 8 -taitto-ohjelmalla, jonka kanssa tiedostoina toimitettavien materiaalien pitää toimia yhteensopivasti: valmiit,
alle sivun kokoiset ilmoitukset EPSinä (joissa tekstit viivoina) tai TIFfinä
(Kysy ohjeet. 1:1-siv. ilmoitukset voivat olla myös Mac-tiedostoja).
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