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Kiitos jälleen kaikille teille, jotka olette ottaneet 
osaa yhdistykseen toimintaan niin osallistujana 
kuin työtehtävissä. Valitettavan usein huomaan, 
liekö syynä hämäläisyyteni, etten aina ole muis-
tanut antaa ansaittua kiitosta ajallaan.  

 
Toimintaryhmä helmikuun tilaisuudessa: Asta H., 
Maija-Leena K., Seija Viertomäki, Eva Lisa Mak-
konen, Airi N., Merja H., Eeva-Liisa S. ja Pia L. 
 
Puheenjohtajana saan hyvin erilaisia ja mielen-
kiintoisia yhteydenottoja. Viimeksi muutama viik-
ko sitten sain Lottamuseon Kaisa Kinnuselta 
seuraavanlaisen viestin: 
 
”Sain USA:sta kyselyn henkilöltä, jolla on hallus-
saan Hilkka Paatonen -nimisen lotan Saksasta 
tammikuussa 1944 lähettämiä kirjeitä Suomeen. 
Kirjeet on osoitettu Helka Paatoselle Nummenky-
lään. Paatonen oli kirjeiden sisällöstä päätellen 
lääkintälottana tms. tehtävissä jossain Münche-
nin lähellä. Hän mainitsee myös Salzburgin ja 
Wienin. 
Kirjeet ovat juuttuneet Saksan sotasensuuriin, 
eivät siis ole koskaan tulleet perille Suomeen, ja 
ovat nyt tällä amerikkalaisella keräilijällä (hän 
skannasi ne minulle, kirjeet on kirjoitettu suo-
meksi).Kirjeet olivat sisällöltään hyvin arkisia 
kuulumisia, nähtyjen paikkojen kuvailua ja kyse-
lyjä kotiväen kuulumisista. Löysin Hilkka Paato-
sen nimen Turunmaan suojeluskunta ja Lotta 
Svärd -teoksesta. Hilkka kuului Maaria-Kaarinan 
osas-toon ja oli osaston sihteeri vuonna 1940. 
Osaston varapuheenjohtajana vuosina 1943-
1944 toimi Paula Paatonen. 
Onko teillä siellä Turun lottaperinneyhdistyk-
sessä mitään tietoa Hilkka Paatosesta tai Paula 

ja Helka Paatosesta? Jos kirjeet kiinnostavat 
(esim. Paatosten jälkeläisiä) voisin lähettää ne 
sukulaisille. Amerikkalaista keräilijää kiinnosti, 
millaisella komennuksella Hilkka Paatonen Sak-
sassa oli.” 
 
Ajatukseni kohdistuivat Antti Paatoseen mietties-
säni mahdollisia sukulaisia. Yritin tavoitella häntä 
kunnes selvisi, että hänet haudattiin samana päi-
vänä. Tavoittamani perillinen ei tiennyt komen-
nuksesta eikä valitettavasti muutenkaan kiinnos-
tunut asiasta. Onko teillä kellään tietoa, mikä 
komennus se olisi voinut olla? Ottakaa yhteyttä 
vaikkapa minuun, niin saisimme annettua lisätie-
toa valtameren toiselle puolelle.  
 
Vielä muutama poiminta syksyn ohjelmasta. 
Syksyllä olemme monesti tehneet retken, mutta 
tänä vuonna juhlistamme sen sijaan Lottapatsas-
ta ja nautimme yhteisen yhteinen lounaan. Syys-
kuussa prof. Paavo Okko selvittää meille sota-
korvaksien merkitystä maamme talouteen. Loka-
kuussa jäsenemme Hilu Tolmunen on kutsunut 
meidät kylään. Marraskuussa samalle päivälle 
osuvat yhdistyksen vuosikokous sekä Muistojen 
ilta -konsertti. Lupaan, että kokouksesta ehtii illan 
konserttiin, ja kannustan osallistumaan molem-
piin. Jouluhartaus on Raision kirkossa ja puuro-
juhla seurakuntasalissa. Kuljetus Raisioon järjes-
tetään tilauslinja-autolla.  
 
Pia Lindell, puheenjohtaja

 

OHJELMA SYYSKAUSI 2016 
 
31.8.   Lottapatsas 15 vuotta ja lounas 
8.9.     Lottalan avoimet ovet 
19.9.   Sotakorvaukset-luento 
8.-9.10. Liittokokous Kouvola 
11.10. Runokahvit Hilu Tolmusella  
13.10.  Lottalan avoimet ovet 
30.10.  Henrikinkirkon yhteislaulutilaisuus 
3.11.   Lottalan avoimet ovet 
12.11. Yhdistyksen vuosikokous 
12.11. Muistojen ilta -konsertti 
6.12.   Seppeleenlasku Lottapatsaalla 
7.12.   Jouluhartaus ja puurojuhla  
 


