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TAPAHTUNUTTA
AATOKSIA MONENLAISIA PERINNEJUHLASTA

Lounaan jälkeen aloitin valmistelut ruokapiirin auttajien kanssa,
Chirashizushia neljällekymmenelle, salaattia kahdellekymmenelL : ,;ö vielä misokeittoa. Työ oli suurempi kuin
olin ajatellut. Omalla suurella veitselläni pilkon ja pilkon
porkkanoita, kurkkua, herneenpalkoja, kaalia. Johan sujuu parem
min kuin koskaan! Mutta riisin keittäminen on ongelma.
Tunnen itseni epävarmaksi huolimatta siitä, että olen asiaa etu
käteen suunnitellut. Koska kuitenkin olen tämän ryhmän johtaja,
en saa näyttää tunteitani, on oltava tyyni. Onneksi viimevuo
tinen riisinkeittäjä Hiroyuki Taniguchi kurkistaa sisään.
Kysyn: "Opettaja, onko tämä hyvä näin ?'*
Loppujen lopuksi auttavat kielileiriläisetkin meitä. Valmiit
ruoka-annokset näyttävät kauniilta kuin kukkivat kukat.
Samalla saapuu M/S Maria. "Minulla on nälkä", sanoo Helena Gray
ensimmäiseksi. "Kymmenen markkaa! Ole hyvä!"

Kendama- kilpailu, Y u k a t a -kilpailu...
Tutunnäköisiä suomalaisia saapuu toinen toisensa jälkeen tyylik
käinä Yukatoissaan. Juhlan tunnelma alkaa lämmetä.
Portti- näytelmään kuuluvan tanssin esityksen ajaksi tuntuu
Kivisaari muuttuvan Bolshoi-teatteriksi.
Toronagashi alkaa. Okadan pariskunnan käsin takemät
värillisin kuvin koristellut lyhdyt ovat upeita. Sääli lähettää
niitä merelle.
(Myöhemmin Taniguchi-san keräsi niistä soutaen
yli 80 % takaisin).

KIELILEIRISTÄ
Keskustelemme japaniksi lämpimänä syyspäivänä meren rannalla.
Kirjan lukeminen kotona tai luokassa, auringonotto keskipäivällä,
molemmat ovat, eri tavoin, filosofisia hetkiä.
Emme kuitenkaan keskustele filosofiasta, vaan maalaiselämästä
Suomessa, käärmeenpuremista, suomalaisesta ruoasta jne. (spagetti,
jota suomalaiset syövät, on kuin "udon"ia).
Toivon hartaasti, että ensi vuonna saisimme suomenkielisen kielileirin , johon voisin osallistua oppilaana.

Misako Gustafsson
PERINNEJUHLA - RUQKAPIIRILÄISTEN KOKEMUKSIA
Me ruokapiiriläiset (Gunnel, Anu ja allekirjoittanut, Pirkko
kielileiriläisenä oli jo Kivisaaressa) kokoonnuimme enemmän tai
vähemmän jännittyneinä Laajasaloon odottamaan laivaa Kivisaareen.
M/S Maria oli myöhässä, joten saimme yksityiskuljetuksen avovenees
sä. Matkalla saimme virkistäviä, ylimääräisiä vesisuihkuja aalto
jen pärskiessä veneen laitojen yli. Kutakuinkin kuivina rantau
duimme Kivisaareen.
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私と料理サークル有志たちが準備を始めたのは、昼食後であった。ちらしず
し40人分、サラダ20人分、とみそ汁。この40人というのが思ったより大仕事で
あった持参の大きなゾリンゲンの包丁で、人参、きゅうり、いんげん、キャべ
ツと千切りの連続。いやいや、以前にもまして包丁さばきのさえたこと!そし
て問題はごはん炊き。相当に研究したつもりであったが、不安である。一応こ
のグループの指揮をとる役である私が、おろおろしては、と落ち着いたふり（
?）をする。幸い、昨年のごはんを担当した谷口ひろゆき氏がのぞきにきたの
で、「これでいいでしょうか、先生?」と、うかがってみる。とにかくも、最
後にキエリレイリの連中も手伝ってくれて盛りつけると、花が咲いたような美
'’しさ。と同時にM/Sマリア到着。「Minulla on nälkä（おなかがすいた）！

Jと真先に飛びこんできたヘレナ・グレイに「はい、10マルカ:なり。めしあが
れJ J
ケン玉大会、ゆかた大会..... 〇顔見知りのフィンランド人がいなせなゆか
た姿でぞろぞろ。祭は熱い雰囲気につつ之れてくる。劇団「門」による素晴ら
しいダンスは、一瞬キビサーリをボリショイバレー劇場にすりかえる。
灯ろう流しの始ぜり。岡田夫妻の手による灯ろうは、彩色絵がすばらしく、
海に流してしまうのがもったいない。（後ほど、谷口氏らがボートで80%以上
回収）
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暖かい秋の陽のさす海辺で日本語の会話である。自宅や教室で本を読むこと
も、夏の日盛りに、海岸で日光浴することとも異なる哲学的（？）時間。しか
し哲学の話をしたのではなくて、フィンランドの田舎の話、ヘビにかまれた話、
食べ物の話、etc.（フィンランドで食べるスパゲッテ
はうどんみたいだ«…
• • •とか。）
来年はぜひ、フィンランド語のキエリレイリを作っていただき、今度は私が
生徒として参加したい。
美砂子•グスタフソン
夏’祭
り ------ 料理サークルメンバーの体験記
我々料理サークルのメンバー（グンネル・ラビ、アヌ・マンヌネン、筆者：
ピルツコ・クイスマは語学合宿に参加するため 、先に現地についていた。）は、

それぞれ期待に胸ふくら・せ：ながら、ラーヤサロでキビサーリ行きの連絡船を
待っていた。予定の時間に:なってもマリア号は来ず、個人のボートに便乗させ
てもらうことに：なったが、波しぶきが船べりを越えて飛んで来て、予定外のシ
ヤワーを浴びることができ、うれしいやら、悲しいやら。どうにか乾いた頃に
キビサーリに到着した。現地ではまず昼食をとった。これはフィンランド料理。
一服し、さていよいよ本題に移る。会員の夕食と:なるちらし寿司づくりである 。
まず、米を外にある水道の水で磨ぐ 。野外炊さんの気分である次に台所へ戻り、
野菜や魚を形よく切り、玉子を線切りにするなど所定の調理をすませる。この
間あわてたことも多かった。とくに蛇口から温水が出ず、さらに冷水まで止ま
りそうになった時には、ややあせった。しかし幸い：なことに救いの天使登場!
我々が使っていた教会施設の係員の一人が、水と温水を運んできてくれた:おか
げで安心して料理を続けることができたのだ。みそ汁も作る予定になっていた
が、これはあきらめざるを得なかった。そのかわりに、グンネル氏はサラダを
作った。
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Paikalla saimme ensin lounaan suomalaista ruokaa ja sitten asiaan:
valmistamaan chirashi-zushia, riisi pestiin ulkona olevan vesi
hanan alla kenttäkeittiön tunnelmissa ja sitten sisälle keittiöön
pilkkomaan,leikkaamaan, paloittelemaan ja tekemään muut asiaan
kuuluvat valmistelut. Vipinää riitti. Varsinkin kun huomasimme,
että vesihanasta ei tule kuumaa vettä ja kylmäkin vesi alkaa
ehtyä. Tämä aiheutti pientä hämminkiä. Onneksi paikalle saapui
Hpelastavana enkelinä1* Kivisaaren henkilökuntaan kuuluva mies,
joka järjesti sekä kuumaa että kylmää vettä ja ruoanlaitto saat
toi rauhassa jatkua.

Tarkoituksena oli valmistaa myös Miso-keittoa, mutta siitä luo
vuimme. Miso-keiton sijasta Gunnel valmisti salaatin.

Kaikki saatiin valmiiksi ajoissa, tarjoilupöytä katettiin ja ruoka
myytiin nopeassa tahdissa. Toivottavasti ruoka maistui.
Kiitos ja kunnia kuuluvat tietysti Misakolle, joka pääkokkina
vastasi siitä, että kaikki sujui.
(
Tiskauksen ja loppusiivouksen ohessa ehti seurata myös ohjelmaa:
hauskaa kendama-kilpailua ja kauniita Yukata-asuja. Erityisen
mukava oli Bon-niminen tanssi. Yritin silmä tarkkana seurata
tanssijoiden askeleita ja eleitä ja oppia tällä tavoin tanssi•
Mutta eihän sitä katsomisella opi, vaan tanssimalla itse, johon
toivottavasti vielä tulee tilaisuus• Ilta päättyi perinteellises
ti töronagashiin, joka on aina yhtä kaunis kokemus.
Kiitos kaikille kivasta päivästä ja illasta.
Helena Walden

TUNNELMIA PERINNEJUHLASTA JA KIELILEIRISTÄ

Perinnejuhla oli hyvin japanilainen ja huolella valmisteltu.
Ohjelmaa oli paljon, mutta esitysten lomaan jäi sopivasti myös
riittävän pituisia taukoja, jolloin saattoi tavata ystäviä ja
tuttavia, mikä myös on tärkeätä. Ruoka oli herkullista ja kauniis
ti tarjolla. Tunnelma oli mukava ja vapautunut• Ei ollut häivää
kään suomalaisille tyypillisestä kesän päättymisen haikeudesta,
vaan tilalla oli puuhakkaan ja toimeliaan syksyn alkamisen ilo.
Osansa tällaisen tunnelman syntyyn toivat varmasti lapset, joilla
oli ohjelman alusta alkaen myös mahdollisuus osallistua esittä
miseen. Hauskaa oli, että niin moni rohkeni mukaan yukata-kilpailuun. Teatteripiirin tanssiesitys oli mielenkiintoinen. Varsinkin
klassisen baletin parodia oli hienovaraisesti toteutettu ja osoitti
tanssin voiman ja mahdollisuudet inhimillisten tunteiden kuvaajana
ja teatteripiiriläisten kyvyn ja taidon tunteiden tulkitsijoina.
(
Viilenevässä myöhäiskesän illassa bonodori tempasi mukaansa suu
rehkon osan juhlavieraista. Ilta päättyi kynttilälyhtyjen sytyttä
miseen ja laskemiseen merelle. Tällä kertaa lyhdyt olivat erit
täin kauniita ja sellaista kädessä pitäessä mieli herkistyi.
Kielileirin opettajat olivat paneutuneet tehtäväänsä ja olivat
etukäteen nähneet paljon vaivaa opetusmuotoja miettiessään.
He olivat valmistaneet kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia monta
sivua ja olipa meillä tilaisuus sekä kuulla nauhalta että lukea
kirjasta satu sumopainijahiiristä. Surullista oli, että oppilaita
oli vähän. Kielileirihän on mitä mainioin tilaisuus saada yksi
löllistä opetusta ja aivan oman tasonsa ja kiinnostuksensa mukaan•
Leirille voi tulla aivan hyvin, vaikka ei olisi minkäänlaisia
alkutietoja japanin kielestä. Samantasoiselle kurssille voi osal
listua useammankin kerran. Kertaushan on opintojen äiti.
Pirkko Kuisma

料理はすべて予定時間どおりにできあがった〇カウンターが設けられ、販売
が始まるや、またたく間に売りつくした。皆の口に合ったことを願うばかりで
ある。料理が滞りなくはかどったことは、もちろん、料理長として的旗な指図
をして くれた美砂子•ダスタフソンさんのおかげである 。
’
食後、洗い物と後かたづけのかたわら、けん玉大会やゆかたコンテストなど
をのぞいてみた。特におもしろそうだったのは盆踊り。皆の足の運びや手の動
かし方などを、見ておぼえようとしたが、自分で踊ってみて、初めておぼえる
ものだとわかった。又の機会を願うばかりである。
夏祭りの最後は、恒例の灯ろう流し。何度見ても美しい光景だ。
素適な祭りを計画し、楽しい一日を過させてくれたことを皆に感謝したい。

Helena Walden
夏祭
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今年の夏祭りは例年にも増して日本色豊かな催しで 、念入りな準備のあとが
うかがえた。催し物は数々あったが、それらの間には休憩時間も充分にあり、
友人、知人と談話することができた。これは大切なことである。当日出された
日本料理はおいしく、しかもきれいに盛りつけられていた。夏の終りという時
期にもかかわらず、フィンランド人が感じがちな、もの悲しさはひとカケラも
みられず、むしろ抱負に満ちた秋の訪れを迎える、なごやかで楽しいムードが
感じられた。その理由として、会員の子供達をそれぞれの催し物に参加させた
ことがあるだろう。催し物の中で印象に残っているものを挙げるならば 、ゆか
たコンテストに多数の参加者があったことは愉快なことのひとつだった。ユニ
ークだったのは、演劇サークルによるダンス。特に「白鳥の湖」のパロディー
は、心にくいまでにうまく演じられ、踊りが人間の感情を表現するための強力
な手段であることと、サークルのメンバー達がそういった感情を解釈し表現す
るだけの能力を持っていることが示されていた。
夏の終りのうすら寒くなった夕べに開かれた盆踊りでは、皆が我も我もと踊
りの輪にとび込んでいった。
この日の最後は灯ろう流し。今回の灯ろうはきわめて美しいデザインで、手
にしてみるとつい感傷的な気分になってしまった。
語学合宿の日本語教師達は今回の授業のために、書き取り問題、文法演習な
どを何ページも作り、また「ねずみのすもう」という童話のカセットと本を用
意するなど、並々ならぬ準備をして合宿に臨んだ。ところが、いざふたを開け

てみると、生徒の数は、わずか3名。
/
語学合宿は自分の日本語のレベルと関心の度合に応じた授業をマン・ツー ・
《マンで受けられる願ってもない機会である。日本語の「に」の字も知、らない者
でも参加できるし、また同じコースに何度も参加してよい。「繰り返•しは勉強

の母」との格言もある。
来年は多数の参加者があることを願つてやまない。

Pirkko Kuisma

記事

P—R •クーシッコ"Japanilaisia lukuelämyksiäw Kanava 5 / 8夕
この春Otava社から出版された“ SHOSETSU” （小説）という本についての書
評。

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu 23.11.Marjatta Masudan luona,
Kurtinkuja 4, Espoo 78 (Kauklahti). Helsingistä laiturilta 62
klo 17.45 lähtevää bussia tullaan vastaan. Bussin no on 165.
Aihe:

Marjatta tuo Japanista kirjallisuuslehtiä ja esittelee
niitä. Ilmoittaudu etukäteen, puh. 81 05 06.
TERVETULOA

ARTIKKELI

Japanilaisia lukuelämyksiä:
ShUsetsu. Japanilaisia kertojia. - Kanava. 5/84

TYRVÄÄN KIRJAKAUPPA
Kaupasta saa tilaamalla edullisesti kaunokirjallisuutta.
Listassa olevien hintojen muutokset mahdollisia.
39 Tanizaki:Kukin makunsa
Saikaku: Kirsikkatyttö
61 Päässälaskua
mukaan 35,36 9
Polameri: Bivansoittajän
Anhava: Kuuntelen vieras 4 4
tarina 12,Oikukas tuuli
44 Toim.
Täällä kaukana
45 Kemppinen:Pyhä kilpikonna
Kawabata:Lumen maa
45 laahaa häntäänsä 50,Vuorten jyly
29 Kioto

Osoite: Tyrvään Kirjakauppa Oy, Marttilank.18, 30200 Vammala
tai
PL
38201 Vammala
puh: 932-2200

文学サークルの集り日 は11月2 3日、マルヤッタ・増田宅(Kauklahti；Kurtinkuja 4, Espoo 78 )にて。バス駅の62番乗場から165番のバスで。17時45分発

に乗ってくれば停留所で待っています 。当日、マルヤッタが日本の文芸誌を紹
介。参加希望者は、予め連絡のこと。卷810506。
熱烈歓迎!
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Ijäsenlehden

tekemisestä]

Yhdistyksemme jäsenlehteä on julkaisu yli 4 vuotta. Ensimmäinen
numero ilmestyi jäsentiedotteen nimellä huhtikuussa 1980 ja pää
toimittajana oli Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko.
Jäsenlehden tarjoituksena on tiedottaa yhdistyksemme tapahtumista,
harrastuspiireistä ja yleensäkin olla yhdyssiteenä jäsenten välil
lä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Alunperin oli tarkoitus
julkaista kevät-, kesä-, syksy- ja talvinumero.
Samannimisinä ne
vieläkin ilmestyvät. Aikataulu vain on viivästynyt, mikä on on
gelma, johon ei ole löydetty ratkaisua. Nopeampaan tiedotukseen
on ollut tarvetta ja sellaisesta huolehditaan välitiedotteen avul
la. Toimitustyö vaataa vuosi vuodelta enemmän aikaa, koska lehden
sisältö on monipuolistunut ja ulkoasuun kiinnitetään enemmän
huomiota kuin aikaisemmin• Toimituksen pöydälle tulleita juttuja
odottaa kääntäminen, puhtaaksikirjoitus, taitto, painatus ja
postitus. Tehtäviä on jaettu useille ihmisille ja monen työpanos
tarvitaan ennekuin lehti on valmis lähtemään jäsenille.

Kääntäminen

Suomen kielen kääntämisestä japaniksi on alusta alkaen huolehtinut
Tamotsu Furukawa. Käännöstyö on melkoinen, koska suurin osa aineis
tosta on suomeksi. Marjatta Masuda huolehtii nykyisin päätoimittajatehtäviensä ohella japaninkielisten tekstien suomentamisesta.

Puhtaaksikirjoitus
Käännetyt tekstit lähetetään puhtaaksikirjoitettaviksi. Suomenkie
lisen tekstin kirjoittaa Paula Lappalainen. Aluksihan tekstit
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julkaistiin sellaisina kuin ne kirjoittajilta tulivat. Oli erilaisilla kirjasimilla ja nauhoilla kirjoitettua tekstiä. Yhtenäinen
kirjoitusasu on kohentanut lehden ulkonäköä ja yleisvaikutelmaa
kovasti.
Japanin kielen puhtaaksikirjoituksesta vastaa Hiroyuki Taniguchi
ja tämä työ vie myös paljon aikaa. Kirjoituskoneella voidaan
kirjoittaa yli 2 000 kanjimerkkiä. Koneella kirjoittaminen on
melko hidasta ja Japanissahan kirjoitetaan vielä paljon käsin.
Esim, yliopisto-opiskelijät kirjoittavat tutkielmansa käsin.
Kuvat ja taitto
Alusta alkaen Keiko Yoshizakin vastuulla on ollut lehden kansikuvan
suunnittelu. Vuosien varrella Keikon huoleksi on tullut kokonaan
lehden ulkoasu, kuvamateriaalin valinta ja taitto eli suuri työ,
joka usein lehden aikataulun takia vielä täytyy tehdä nopeasti.
Taitto on vaihe, jossa valmistetaan ns. originaali eli lehteen
tulevat kirjoitukset ja kuvat sommitellaan leikkaamalla ja liimaa
malla alkuperäiskappaleeksi, josta lehti eri vaiheiden jälkeen
painetaan. Paperia, liimaa, saksia, viivottimia ja tusseja tarvi
taan. Käytetäänpä taskulaskintakin kun esim, sijoitetaan valo
kuvia tekstin lomaan ja on laskettava niiden vaatima tila, sillä
taitto tehdään A4-kokoisille paperiarkeille ja lopullinen koko
on puolet tästä eli A5.
Vihkomallinen lehtemme aiheurraa taittajille myös sellaisen on
gelman ,että materiaalin on saatava mahtumaan neljällä jaollisel
le sivumäärälle eli lehti voi olla 16-, 2〇-, 24-sivuinen.
Materiaali on esim, tungettava 16 sivuun tai levitettävä 20 sivul
le. Jos aineistoa on niin paljon, ettei se mahdu 16 sivulle ja
kuitenkin liian vähän täyttämään 20 sivua, niin osa aineistoa
on jätettävä pois tai on kiireesti etsittävä esim, lisää kuvia
sivujen täytteeksi. Taitt©vaiheessa levitetään pöydälle tai lat
tialle lehden arvioidun suvmäärän (esim 20) verran paperiarkkeja,
joille materiaali sijoitetaan alustavasti sisällysluettelon mukaan
ja tällöin päätetään lopullinen sivumäärä. Sitten materiaali lei
kataan ja liimataan apaikoilleen ruutupaperia sivun alla apuna
käyttäen ja aukeamittain. Viimeiseksi kiinnitetään sivunumerot.
Taittoon kuluu 3-4 iltaa, jolloin kunakin iltana töitä tehdään
n• 8 tuntia. Originaalista otetaan kopiot ja originaali viedään
Helsingin yliopiston monistuspalveluun painettavaksi•

Painaminen :ja postitus
Originaalin saavuttua monistuspalveluun siitä tehdään painelevyt.
Nykyään painelevylle tulee kuhunkin entisen kahden sivun sijasta
neljä lehden sivua kerralla. Painaminen tapahtuu uudella japani
laisella offset-koneella. Kannet tehdään eri koneella. Sitten
onkin vuorossa sivujen leikkaus, niittaus ja taitto A5 kokoon.
Viikon, kahden kuluttua materiaalin viemisestä painoon lehti on
valmis. Helena Gray hakee valmiit lehdet joko Vuorikadulta tai
Meritullinkadulta ja postittaa ne jäsenille.
Yleensä lehden tekemisessä on kiire, mutta tässä vaiheessa tuntuu
aika loppuvan kesken• Lehti olisi saatava mahdollisimman pian
jäsenille. Siksi osa postitustyöstä yritetään tehdä etukäteen.
Jäsenrekisteri on tarkastettu ja tehty tarvittavat muutokset osoit
teisiin . Osoitetarrat on liimattu kirjekuoriin ja mikäli lehden
ja muun mahdollisesti mukaan tulevan materiaalin paino on tiedos
sa, ostetaan ja liimataan postimerkit valmiiksi.
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Nopean lehden ulkoasun tarkistamisen jälkeen alkaa noin kahden
sadan lehden postitus. Se sujuu parhaiten järjestelmällisellä
rutiinilla: kuorien läpät auki, lehti sisään, läpät kiinni.
Postissa jakelun nopeuttamiseksi kirjeet vielä laitetaan postinumerojärjestykseen. Ja sitten pikapikaa Helsingin pääpostiin.
Vielä ei voi huokaista helpotuksesta; nyt alkaa ns. kontrollikirjeen odotus. Kuinka kauan kestää ennekuin jäsenet saavat
kirjeensä ? Jos postituspäivä on esim, perjantai normaalisti
ykkösluokan kuljetus on perillä tiistaina. Kesällä oli ongelmia
kun postin kulku kesti nparhaimmillaan"12 päivää.

Nyt lehti on jäsenillä. Mutta lehden tekijät ryhtyvät jo
valmistelemaan seuraavaa jäsenlehteä.
Pirkko Kuisma
)
Helena Gray
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当会の会報が創刊されて以来、4年を越える年月が過ぎた。創刊号が出され
たたのは1980年 4月、当時の編集長はピルヨ=リーツタ・ハカリ=クーシッコ
であった。
会報を発行する目的は、友の会の行事、サークル活動を会の内外に紹介する
ことはもちろんのこと、会員同士のきずなを作るためでもある。会報は発刊以
来ずっと、春、夏、秋、冬、と年4回刊行されている。なかなか所定のスケジ
ユールどおりには運ばないのが実状で、何か急ぎの連絡事項があった場合には、
連絡状でもって通知している。年々、会報の内容が多様化し、また、会報の体
裁にも留意するようになるとともに、編集作業に以前よりも時間が費されるよ
うになった。

10
編集部のデスクに届いた原稿は、翻訳、タイプ打ち、レイアウトの各段階を
経て印刷所にまわされ、.その後、会員宅へ郵送される。原稿書きから発送Wで
の各プロセスには、多数の会員が携っており、その間には並々ならぬ苦労も多
い。以下には、そのあら達しを記してみた。

翻訳
日本語訳は、最初、大倉純一郎、彰子•アホ=目黒、入間野宣武、吉崎恵子ら
が順に担当し、現在は古川保が行っている。会報の編集長マルヤッタ•増田は、
最近、日本語原稿のフィン語訳にも活躍している。
タ

イ

プ

打

ち

翻訳された記事はタイプ打ちに哇わされる 。和文タイプを打つのは谷口ひろゅ
き。この作業はかなりの時間を要する。友の会の和文タイプライターの漢字、X
は2000余り。和文タイプ導入の後、日本語文がぐんと読みやすくなったこと ，ノ

言うまでもない。
フィン語文のタイブ打ちは、パウラ・ラッパライネンが担当している。以前は、
各記事の執筆者が自分で清書タイプした原稿を集めて、そのまま印刷所へ・わ
していたが、活字書体の違い、濃淡の差などのために見た目にわずらわしく、
統一してタイプ打ちをする必要が論じられていた 。その結果は、御覧のとおり。
さ

し

絵
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る
ウどとあ
アのれく
イちそよ

表紙のデザインは創刊当初から吉崎恵子が担当している 。その後、彼女がピル
ッコ・クイスマと共に、会報の体裁のすべてからイラスト集め 、レイアウト疾
で行うようになった。この仕事はかな！）の時間がかかり、しかも発行スケジュ
ールの都合上、大急ぎでする必要がある。
レイアウトとは、会報に載せる記事や写真を切ったり、つないだりして、限ら
れたスペースの中にはめこむことによって原版に仕上げる作業である。そして、
この原版をもとにして、いくつかの工程を経た後に印刷が行われるわけである。
レイアウトの過程では、紙、ハサミ、のり、定規のほかに、電卓も必需品とな
る。なぜなら、レイアウトは A 4サイズの紙上で行われるにもかかわらず、で
きあがり寸法はその半分、A 5サイズであるために、記事の間にうまく写真を
配置するには、あらかじめ必要スペースを計算しておかなければならないから
b
である。会報が雑誌式に、4つの版面をー単位とするため、原稿をレ
)
の時点から4の倍数であるページ数に、つまリ16、20、24ページのう
/
^
かに収めるよう工夫しなければならない。詰めて16ページにするか、
,スペースをゆったりW取って20ページにするかで頭を悩ませることは

もし、原稿の量が16ページに収めるには多すぎ、20ページをうめるには少なす
ぎる、という場合には一部をボツにするか 、それともページをうめるために大
急ぎでさし絵をさがすことになる。
レイアウト作業を行うには、ほず、テーブル上、あるいは床に予想ページ数だ
けの台紙を並べ、原稿、写真を目次にある順に配置してゆき、同時に最終的な
ページ数を決める。次に方眼紙を台紙の下に敷き、原稿、写真を見開きごとに
はりつけてゆき、最後にページ数を打って終り。
全工程が完了するまでには、1日8時間作業をするとしても3- 4日かかる。
できあがった原版はコピーを取った後、ヘルシンキ大学のコピーサービスへ印
刷に出される。

印刷

と

郵送

印刷所では、原版から刷版が作られる。以前は一枚の刷版は2ページ分の大き
さだったが、最近は4ページ大のものが利用されている。印刷機は日本製のオ
フセット機。表紙は別の機械で刷る。刷り上った丁本は、綴じ、断載を経て、
A 5サイズに折られる。原稿が印刷所に渡されてから刷り上りまでは1〜2週
間である〇
さて、次はヘレナ・グレイの出番である 。彼女は刷り上った会報をコピーサー
ビスで、あるいは急ぎの場合は印刷工場まで出向いて回収し、郵送にとりかか
る。会報の製作はただでさえスケジュールがきついが、この時ばかりは、まさ
にてんてこ舞い。できるだけ早く会員の手許にとどけるためには、あらかじめ
T準備しておく。会員リストのチェツク、住所の変更を事前にすませておくこ
）はもちろん、住所をタイプ打ちしたワッペンも封筒にはりつけておく。もし、
共報やその他の同封される印刷物の重さがわかっていれば 、切手もはっておく。
さて、会報を受け取ったら、でき具合をさっと確めるや200通の発送が始まる。
封筒を開け、会報をすべり込ませる。閉じる。一定の手順で行えば仕事もはか
どる。これがすんだら、郵便局が配達しやすいように郵便番号順に区分けし 、
あとは中央郵便局へ一目散。局で封筒を渡してしまったらー息つける、と思っ
たら大まちがい。「今回は何日で届けてくれるか? 」ヤキモキしながら毎日を
送るのである。一級再簡は、仮に金曜日に局へ持ってゆけば、翌週の火曜日に
着くのが普通だが、この夏には「短くて」12日かかる、と言われたこともある
くらい配達期間には時期により大幅な差がある 。
こうして会報が皆さんの手に届くわけだが、同時に編集者達は次の会報の編集
にとりかかっているのである〇

irkko Kuisma
P
Helena Cray
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