Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio sekä taustalla presidenttiparit Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi sekä Eeva ja Martti Ahtisaari presidentti
Mauno Koiviston hautamuistomerkin paljastustilaisuudessa Hietaniemen hautausmaalla. Heidän takanaan on lisäksi ministereitä sekä eduskunnan puhemiehet.
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Alkutalven sunnuntaina 25.11.2018 presidentti
Mauno Koiviston syntymäpäivänä paljastettiin
hänen hautamuistomerkkinsä Kartta Hietaniemen
hautausmaalla Helsingissä.
Teksti ja kuvat: Raimo Granberg
Paljastuspuheen piti tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka kuvasi
Karttaa puhuvaksi muistomerkiksi. ”Presidentti Mauno Koivisto jätti
syvän ja pysyvän jäljen kansakuntamme historiaan. Hänen
elämäntyöstään täydentyi kartta, joka vahvisti kansanvaltaista
Suomea ja johdatti kohti uutta vuosituhatta”, Niinistö sanoi.
Ulkoministeri Timo Soini piti tilaisuudessa puheen luonnehtien teosta
arvokkaaksi ja helposti lähestyttäväksi. ”Tältäkin osin se kuvaa
hyvin Koiviston henkilöä ja elämäntyötä sekä lujaa uskoa”, hän
sanoi.
Tilaisuudessa rukouksen luki piispa Eero Huovinen.
Tilaisuuteen osallistuivat Koiviston omaisten lisäksi muiden muassa
rouva Jenni Aukio, eduskunnan puhemies Paula Risikko ja
varapuhemiehet Mauri Pekkarinen ja Tuula Haatainen sekä
presidentti Tarja Halonen ja presidentti Martti Ahtisaari puolisoineen.
Myös useita ministereitä oli paikalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää paljastuspuhetta.

Koiviston hautamuistomerkin
on suunnitellut helsinkiläinen valokuvaaja,
kuvataiteilija Perttu Saksa,
jonka työ voitti aiheesta järjestetyn
suunnittelukilpailun alkuvuonna.
Vuonna 1977 syntynyt Saksa
tunnetaan erityisesti valokuvaajana.
Hän voitti vuonna 2014 arvostetun
Fotofinlandia -valokuvakilpailun.
Kartta-hautamuistomerkki on 250 cm leveä, 160 cm syvä ja 75 cm
korkea ja se painaa 9.000 kiloa. Sen materiaalina on Varpaisjärveltä
louhittu musta diabaasi.
Presidentti Koivisto kuoli 12. toukokuuta viime vuonna 93 vuoden
iässä. Suositun presidentin surusaattoa ja valtiollisia hautajaisia
seurasi Helsingissä yli 30 000 ihmistä.
Muistomerkin on suunnitellut valokuvaaja Perttu Saksa. Se on tehty Varpaisjärveltä
louhitusta mustasta diabaasista ja painaa 9.000 kiloa.

Presidentti Mauno Koiviston leski Tellervo Koivisto tyttärensä Assi Koiviston avustamana
menossa laskemaan kaunista punaista ruusua
muistopaadelle.

Piispa Eero Huovinen lukee rukousta.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kesk.) sekä varapuhemiehet Mauri Pekkarinen ja
Tuula Haatainen menossa laskemaan eduskunnan seppeltä.

Ylioppilaskunnan Laulajat esittivät tilaisuudessa Suomen laulun.

Paljastustilaisuuden jälkeen yleisö ryntäsi ihastelemaan muistomerkkiä sekä ottamaan
siitä kuvia. Kartta -muistimerkki on hyvin kaunis ja heijastukset tuovat sen ”karttaan”
uusia ulottuvuuksia.

