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MÖRSKOM KOMMUN UPPKALLAR STRANDSTIGEN, PÅ SITT VIKTIGASTE 
BOSTADSOMRÅDE, LASSES STRÅK PÅ LASSE VIRÉNS 70-ÅRSDAG 
 
Löparlegenden i Mörskom, Lasse Virén, fyller ärofulla 70 år 22.7.2019. 
 
Mörskom kommun ihågkommer den fyrdubbla olympiasegrarens framgångsrika idrottskarriär, hans 
långvariga verksamhet som medlem och ordförande i kommunfullmäktige, som riksdagsledamot 
samt som en värderad kommuninvånare genom att uppkalla den nuvarande Båtstigen på 
detaljplanerat område av Kyrkträskets strand till Lasses stråk på jubilarens födelsedag. 
 
Det rätt nya detaljplanerade området på Kyrkträskets strand kommer att utvecklas betydligt under 
kommande år varmed det nu föreslagna friluftsstråket kommer att användas i allt högre grad. I 
och med senare startande iståndsättningsarbeten på det detaljplanerade området och på stranden 
kommer man att sätta upp namnskyltar för stråket. Längs stråket har man i detaljplanen dessutom 
planerat bland annat båtplatser, utsiktsbryggor, allmän bastu- och kaféverksamhet. 
 
Kommundirektören i Mörskom, Sam Vuorinen, föreslog vid kommunstyrelsens möte 17.6.2019 den 
ursprungliga tanken gällande hågkomst. Enligt förvaltningsstadgan fattade tekniska nämnden 
beslut i frågan efter midsommaren, 25.6.2019. Man har inte tidigare utsett stigar, gator eller 
trafikleder i kommunen efter Lasse Virén med undantag av hans träningsterräng på Laivakuoppa, 
längs Orimattilavägen, som inofficiellt har kallats och vedertagits som Lasses stig.  
 
− Lasse har definitivt förtjänat en dylik hågkomst på sin bemärkelsedag. Bevarandet av hederlig 
finskhet och folklighet i vällovlig avsikt vid sidan av meriter, uthållighet och mångfacetterad 
kunskap på den nivån, är exemplariskt. Lasse har på många sätt gjort goda saker för vår kommun. 
Jag är rätt nöjd med ärendets slutresultat. Man har på allt sätt förhållit sig positivt till förslaget i 
behandlingens olika skeden, gläder sig kommundirektör Sam Vuorinen. 
 
- I kommunen högaktas Lasses vilja att hålla en relativt låg profil varmed man också hörde Lasses 
åsikt i saken. Inget separat evenemang går av stapeln på stranden utan vi hoppas och tror att 
namnet blir vedertaget i användning och att det får en position i människornas sinne och 
språkbruk i och med att det viktigaste bostadsområdet utvecklas. Vi tror att detta förverkligande 
återspeglar det spår som också Lasse lämnat i kommunens och hela Finlands kulturarv, berättar 
Vuorinen om bakgrunderna för förverkligandet. 
 
 
 

 
 
Mörskom är Finlands andra minsta tvåspråkiga kommun i Borgåregionen med en timmes körväg från 
huvudstadsregionen. Förutom Lasse Virén är riksdagsledamot Pirkko Ruohonen-Lerner samt avlidna 

redaktören Timo T.A. Mikkonen och musiker-sångskrivare Pekka Streng kända Mörskombor. 
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