Patsaat ja muistomerkit Orimattilan keskustassa
13

12

9
11
7,8,
10

6
5
1
3

4

2

1. Orimattilan varsat, 1976, Pentti Papinaho. Varsapuistossa, valtion
virastotalon edustalla.
2. Urho Kekkosen muistokivi, palj. 1990. Valtion virastotalon edustalla.
3. J.H. Erkon patsas, 1937, Aukusti Veuro. Kaupungintalon edessä.
4. Tekstiilipuu, 1986, Pentti Papinaho. Helsingintien ja Artjärventien
risteyksessä.
5. Hermeksen siivet, 1980, Pentti Papinaho. Erkontien ja Puistotien
risteyksessä.
6. Reliefit Orimattilan Sanomien konttorissa: U.K.Kekkonen, Usko
Viitanen, Martti Talvela, Valdemar Hakama.
7. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki, 1955, Kirsti Liimatainen.
Orimattilan hautausmaalla.
8. Orimattilan sankarihauta, 1948, Arkkitehtitoimisto Salmio-Toiviainen
& Toiviainen. Orimattilan hautausmaalla.
9. Vakaumuksensa puolesta 1918 kaatuneiden muistomerkki, 1951,
kivenhakkaaja Eino Tuominen. Orimattilan hautausmaa.
10. Saksalaisten kaatuneiden muistomerkki, 1919, kivenhakkaaja R.
Koivunen. Orimattilan hautausmaa.
11. Pyhäkoulun muistomerkki, 1954. Orimattilan kirkon vieressä.
12. Pallopatsas, vapaussodan muistomerkki, 1937, arkkitehti Veikko
Kyander. Seurakuntakodin edessä.
13. Ajan railo -veteraanimuistomerkki, 1972, Pentti Papinaho. Jymylinnan
mäellä.

On mulle Suomi suloisin,
vaan Häme siitäi kallehin:
|: sen tuskin tiedän vertaista,
niin kaunista, niin herttaista
kuin kulta Hämeenmaa!:|
Lempeitä laaksoin lehtoja
ja lintuin laulupuistoja
|: ja marjaisia kankaitaan
en unhottaa voi milloinkaan oi Hämeen kallis maa!:|

Hämäläisten laulu on Hämeen ja nykysin
varsinkin Kanta-Hämeen maakuntalaulu,
jonka on sanoittanut Johan Henrik Erkko
(1846–1906). Sanoitus on tehty vanhan
saksalaisen kansansävelmän pohjalle ja
sen on sovittanut Martti Hela (1890–1965)
käyttäen hyväkseen hämäläistä
kansansävelmäaineistoa.

On Hämeen pellot viljavat
ja kasket kullan loistavat
|: ja tuhannet sen tuomistot,
sen niityt, norot, varjostot!
Ei maata vertaistaan!:|

Talonpoikaissyntyisen runoilijan J.H. Erkon
nuoruuden lyriikka, jota edustaa muun
muassa Hämäläisten laulu (1872), imi
vaikutteensa Orimattilan luonnosta ja
maisemasta.

Kun taivas tääll´on loistoisa
ja iltatähti kultaisa
ja ruskot yhtä runsahat
|: syysöiden sähköt leimuvat
ja talvet suojaisat! :|
Ei impee missään rakkaampaa,
ei siveempää, ei jalompaa,
|: kuin Hämeen valkotukkainen,
tuo sinisilmä neitonen
on rusoposkinen.:|
Ja kansaa kussa löytänen
niin jäykkää kuin on Hämehen,
|: niin vakavaa, mi auraltaan
ei suotta siirry milloinkaan,
halveksi säätyään.:|
Jos miestä missä tarvitaan
maan eestä vaikka kaatumaan,
|: niin uljaita on urhoja,
on järkeä, on kuntoa,
jos toimeen tartutaan.:|

J.H. Erkon patsas, 1937, Aukusti Veuro.
Kaupungintalon edessä.

