24. vuosikerta

Suurennuslasin all
Hei taas, kaikki mallarit!
Siis myös sinä! Jos et ole vielä koskaan tuonut mallityöitäsi suuren
yleisön ihailtavaksi Model Expoon, Pohjoismaiden suurimpaan
mallinäyttelyyn, tee se nyt! Osallistu, se on hauskaa. Näet näyttelynkin aivan uudesta kulmasta, kun olet siinä itse mukana. Ei tarvitse voittaa, riittää kun osallistuu! Katso lisää sivuilta 8 ja 9.
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Valoisaa kevättä 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

Pienoisrautatiet

MiG-3, tietenkin kaksin kappalein

s. 18

Parlamentaarinen muovilentsikkakomiteamme on suuren isänmaallisen työrupeaman jälkeen saanut aikaiseksi kaksi mallia venäläisestä
MiG-3:sta; yhden 1:48- ja toisen 1:32-mittakaavaisen.

Suomalainen pienoisrautatie, osa 41:
Kivetyt kadut ja raitiotiet
s.32
Petri Sallinen selostaa, miten tehdään – ilman kiinalaisia kivityöntekijöitä – katukivetystä helposti ja metrikaupalla. Myös raitiotietä rakennellaan.

Sotasaalissauhut s. 38
Tämän jutun tarkoituksena ei ole opettaa Suomen nuorisoa polttamaan tappavan myrkyllistä tupakkaa, vaan näyttää, miten Tuomo Mäenpää on jälleen
tehnyt hienon 1:35-skaalaisen sotilasdioraaman, aiheena Ardennien taistelu.

Rättisulkeiset
Kansikuva: Tuomas Pietinen

Pienoismalli-lehti on itsenäinen,
kauppiaista, järjestöistä ja yhteiskunnallisesta avusta riippumaton
pienoismalli- ja pienoislaiteharrastajien pää-äänenkannattaja.
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s. 42

Reijo Purontakanen jatkaa taas sotilaspiirrosten sarjaansa, ja esittelee nyt
saksalaisen sotilaan kalsarit ja muut
harvemmin esillä olevat varusteet.

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

RC-autot

Lennokit

MalliUutta: CC-Lee Piper J-3 Cub s. 26
Tämä on ihan normaali lennokkitesti, mutta koska sen on tehnyt
alan kauppias, panemme sen MalliUutta-otsikon alle, ettei tule mitään sanomisia. Jutun tekijä, oululainen Timo Åman tunnetaan
mm. etevänä Air Combat -harrastajana.

M8-polttiscrossarin säädöt s. 41
Nyt tulee painavaa tavaraa! Maailman polttiscrossaajien parhaimmistoon kuuluva Joseph Quagraine kertoo mitään salailematta satojen
säätötestaustuntiensa tulokset niin että aloittelijakin ymmärtää.

Näyttelyt
Sinsheimin megamessut

s. 14

Tuomas Pietinen kävi Saksassa tsekkaamassa, millainen on europpalaisenkin mittapuun mukaan tosi suuri mallinäyttely. Pakko oli todeta,
että se on iso, ja siellä on paljon mielenkiintoista tavaraa, joista osan
Tuomas tässä jutussa esittelee.

Kuka keksikään radio-ohjauksen?
Nicola Tesla

s. 30

Jukka Vatanen kertoo mielenkiintoista historiaa radiotekniikan alkuajoilta. Tarinamme sankari on pilapiirroksista tutun, karrikoidun,
vähän ”höyrähtäneen” tiedemiehen klassinen
prototyyppi, joka radio-ohjauslaitteiden lisäksi
suunnitteli myös pelottavaa “kuolemansädettä”
ja muitakin varsin ihmeellisiä vempaimia.
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Yhden hevosen nelitahtisia

s. 48

Kerkko Kehrävuo testaa kolme yhden hevosen veroista voimanpesää. Testipenkissä olivat Saito FA-56 ja -72 sekä RCV 60-SP.

Rakennetaan lennokki, osa 2/3

s. 52

Seppo Vaarala rakentaa esimerkinomaisesti ja sarjakuvatyyliin
RC-trainerin, siis ihan sellaisen vanhanaikaisen, kokonaan itserakennettavan lennokin!
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