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LOTTAPATSAS JA NINA SAILO   

(1906–1988)  
 
Turun Lottapatsaan pystyttämisestä 
on tänä syksynä kulunut 15 vuotta.  
Patsaan on muovannut kuvanveistäjä 
Nina Sailo raumalaisen talousneu-
vos Pauli Talvion pyynnöstä hänen 
1982 kuolleen viipurilaisen lotta-
vaimonsa Mirjami Talvion muis-
toksi. Samalla Pauli Talvio halusi 
kunnioittaa Suomen lottien työtä 
rohkeasti jo ennen kuin lotat olivat 
saaneet julkista tunnustusta.  
Kuvanveistäjä Nina Sailo syntyi 
Pietarissa, mutta hänet on kirjattu 
Viipuriin. Hän oli 30 vuotta van-
hemman miehensä, Suomen itsenäi-
syyttä vahvasti kannattaneen  Alpo 
Sailon toinen vaimo. Perheeseen 
syntyi ensimmäisen avioliiton neljän 
lapsen lisäksi vielä neljä lasta, joista 
nuorimman, Arpad Sailon, kanssa 
sovittiin patsaan toisinnon tekemi-
sestä.  
Alpo ja Nina Sailo työskentelivät 
tiiviisti yhdessä. Teoksista ei aina 
tiedetä, mikä on Alpo Sailon, mikä 
Nina Sailon osuutta. Larin Paras-
ken  patsas on tehty 30 vuotta hänen 
kuolemansa jälkeen Albert Edelfel-
tin maalauksen mukaan. Mallina on 
istunut Nina Sailo kansallispuvussa.  
Syynä opettajan ja oppilaan lähen-
tymiseen voi olla kesällä 1937 Kar-
jalaan kahdestaan tehty useita kuu-
kausia kestänyt matka, jonka aikana 
he tapasivat ja piirsivät vielä elossa 
olevia runolaulajia. Heidän päämää-
ränsä oli ikuistaa niin monta kansan 
taitajaa elämänsä aikana kuin mah-
dollista. Molemmat olivat innokkaita 
karelianisteja, suomalaisen kansan-
kulttuurin tutkijoita ja tukijoita. Jat-
kosodan aikana he jopa asuivat eri-
koisluvalla lastensa kanssa Vienassa 
Pirttilahdessa ja Vuokkiniemellä  
jatkaakseen runonlaulajien ja mui-
den paikallisten asukkaiden  muoto-
kuvien tekoa. Vienalaiset kutsuivat 
heitä saviukoksi ja -akaksi. 
He viipyivät alkeellisessa majapai-
kassaan viime hetkiin saakka ja pois-
tuivat 1944 lapsineen vasta viimeis-

ten joukko-osastojen mukana 
Suomen puolelle. 
 

 
Nina Sailo jatkosodan aikana Pirttinie-

messä. 
 
Alpo Sailo kuoli 1955. Hän oli 
varma, että Nina jatkaa siitä, mi-
hin hän jäi, ja niin myös tapahtui. 
Tänä aikana Nina Sailo valmisti 
mm. talousneuvos Pauli Talvion 
teettämän lottapatsaan, josta meil-
lä täällä Turussa on toisinto Tuo-
maanpuistossa. 
Kun alkuperäinen patsas oli val-
miina 1984, oli sen pystyttämis-
paikka kuitenkin vielä kiven alla. 
Raumalaiset eivät sitä ottaneet 
vastaan. Muuallekin sitä tarjottiin, 
mutta vasta Lappeenrannan kau-
punginjohtaja Jarmo Kölhi vara-
si patsaalle paikan. Patsaan ra-
hoittaja Pauli Talvio ei halunnut 
ottaa kunniaa itselleen, vaan pat-
saan luovuttivat Mannerheim-
ristin ritarit, ja sen paljastustilai-
suudessa puheen piti jalkaväen 
kenraali Adolf Ehrnrooth.  Lap-
peenrannassa lottapatsas paljastet-
tiin 7. syyskuuta 1985 Kirkkokatu 
6:n puistikossa, vastapäätä entistä 
suojeluskuntataloa. Lähellä sijait-
see myös Etelä-Karjalan lottamu-
seo. Luonnollisen kokoinen pat-
sas kuvaa viluista talvimantteliin 
pukeutunutta lottaa, reppu jalko-
jensa juuressa odottamassa kulje-
tusta.  
Samaan aikaan Lappeenrannan 
teatterissa esitetty Inkeri Kilpi-
sen näytelmä Rakas Lotta toi 
kaupunkiin  lyhyessä  ajassa yli 
700 linja-autollista katsojia. 
Meille oli alusta lähtien itsestään 
selvää, että pyrimme saamaan 
toisinnon Lappeenrannassa sijait-
sevasta patsaasta. Mielestämme 

se kuvaa hyvin lottien arkista aher-
rusta ja uhrautumista. Lottien työstä 
tuli ylvästä juuri sen vapaaehtoi-
suuden, vaatimattomuuden ja usein 
suuren neuvokkuuden ansiosta. 
Tuusulan lottamuseossa oli patsaan 
kipsimalli. Kun malli oli valmiina 
Sailojen käyttämässä lapinlahtelai-
sessa valimossa, teetti myös Tuusu-
lan museo siitä toisinnon, joka pys-
tytettiin museon pihalle. Näin Nina 
Sailon patsasta on nykyään kolme. 
Turussa 2001 pystytetty lottapatsas 
sai paikkansa kohtalaisen helposti. 
Kun päästiin alkuun, ei varojen 
kerääminenkään tuottanut suuria 
vaikeuksia lama-ajasta huolimatta. 
Tukijoitten joukossa oli maanpuo-
lustusyhdistysten ja liikeyritysten 
lisäksi yksityishenkilöitä. Peipohjan 
kiviveistämön tekemä jalusta on 
Taivassalon punaista graniittia. 
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