22. vuosikerta
Suurennuslasin all
Onpahan ollut komea kesä, mutta
niin vaan sekin taas kohta on ohi että hurahti!
Ja turha sitä on jäädä ikävöimään, joten
eiköhän kaiveta taas mallailuprojektit esiin, ja
jatketa hommia, kun ei telkkaristakaan tule muuta kuin uusintaa ja
urheilua, joskus vaihteluna tosin urheilu-uusintoja.
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Pienoismallit
Messerschmitt
Bf 109 G-2
s. 16
Ikään kuin toisena osana numerossa 1/2002 aloitettuun Hasegawan
1/32-mittakaavaisen
Mersu-sarjan esittelyyn käydään tällä kertaa läpi perussarjan muuttaminen varhaisemmaksi G-2-alatyypiksi. Mallailuprojektin kohteeksi valittu koneyksilökin on koko lailla mielenkiintoinen.

Pienoisrautatiet ja dioraamat

Kaikenmaailman mallit
HK-1, H-4, ”Spruce Goose”
ja ”Flying Lumberyard”

s. 22

Nuo neljä typpimerkintää ja nimeä pitävät sisällään yhden ja saman,
maailman suurimman lentokoneen, joka on rakennettu tähän päivään
mennessä. Suuruutta vertailtaessa mittatikkuna on ollut siipien kärkiväli. Vaikka kone lensi vain kerran, ja silloinkin oli kyseessä lähinnä
kananlento, on se silti mielenkiintoinen lentokone. Kalevi Sundqvist
kertoo.

Suomalainen pienoisrautatie, osa 27:
Tehdään itse aitosuomalaiset talot s. 8
Taloista näkee kyllä, mistä päin maailmaa ne ovat kotoisin; alppimajoista ei oikein suomalaista kylää saa aikaiseksi, eikä suomalaisen näköisiä talorakennussarjoja mallikauppojen hyllyillä liiemmin notku, joten tehdään ne itse Eivätkä ne häpeä pätkääkään kaupan talojen rinnalla, kun ne tehdään niin kuin Petri Sallinen opettaa.

Kannen kuva:
Jari Miettinen

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. 58
Pienoismalli-lehden kirjapalvelu
s. 60-61
Kauppiashakemisto: pienet vakioilmoitukset
s. 62

RC-Autot

Lennokit

M-8 PM-voitto kotiin, vaihteeksi

s. 54

Joseph Quagraine voitti polttiscrossin PM-tittelin, eikä suomalaisilta
nämä kisat muutenkaan menneet huonosti. Julle Pedersen raportoi.

Pikahaastattattelu: Juho Levänen

s. 56

Riihimäellä on taas avattu uusi laatikollinen huippukuskeja. Jopseph
Quagraine kertoo tarkemmin, mistä on kysymys.

M-8 EM-kisat Saksassa

s. 40

Siten olikin heti perään edessä reissu Saksaan. Joseph Quagraine raportoi. Kuvia ottivat Veikko ja Timo Jalas.

Suomalainen Brewster-sarja:
Pylly-Walttereita sarjatyönä

s. 48

Tampereella harrastetaan lasikuituisia mallilennokkeja ihan tosissaan. Marko Lemmetty ja Marko Terävä kertovat jälkimmäisen
valmistamien lasikuituosien saattamisesta lentokuntoon.

Vietnamilaiset ARF-lennokit
AT-6 Texan ja Pilatus PC-9

s. 28

Martti Piironen tarvitsi lennätettävää, ja mieluummin nopeasti, joten ei muuta kuin kauppaan
valitsemaan melkein lentovalmiita pikarakennussarjoja.

Lennokit
tositoimissa:
It-maalilennokit
Lohtajalla
s. 32
Kerkko Kehrävuo kävi Lohtajalla tutustumassa sotaväen it-harjoituksiin. Ihan tosissaan ne siellä yrittävät rikkoa hyviä lennokkeja! Onneksi suurin osa lennokeista on osumienkin jälkeen
vielä täysin korjauskelpoisia.
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