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Tanja Salt Lake Cityn paralympialaisissa vuonna 2002, 
kuva Kaarina Paaso

Arvoisat kevätkokousedustajat!

Täyttäessämme viime vuonna kyläyhdistyksenä 30 vuotta, aloitimme
uuden nimitysperinteen ja tavan kiittää ja huomioida joku pohjoisiiläinen, joka on omalla 
toiminnallaan tehnyt kyläämme Pohjois-Iitä tunnetuksi niin maailmalla ja/tai täällä kotona 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Iissä. Vuoden 2017 Päkkikankaalaiseksi nimesimme juhlassamme 
” Meijän Pohojos-Ii” kylähistorian kirjoittajan Pertti Huovisen.

Hyvät kyläläiset!
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry nimeää tänä vuonna 2018 Vuoden Karhunsaarelaiseksi Tanja 
Karin os. Tervosen, jonka koti ja lapsuus ja urheilu-uran aloittaminen sijoittuvat vahvasti 
Pohjois-Iihin. 



2.
Tanja on Pohjois-Iin ja koko Iin kunnan ansioitunein urheilija, kansainvälisesti kuuluisin 
urheilija ja urheiluvaikuttaja.

Seitsemänkymmentäluvulla lasten harrastukset olivat ulkona, talvella hiihdettiin, luisteltiin 
ja kesällä pelattiin erilaisia pallopelejä. Ja kuten hän itse lehtihaastattelussa totesi:” Tykkäsin
hulluna kaikesta urheilusta ja minulla oli kova kilpailuvietti.” Myös Tanjan äiti Kaarina oli 
aikanaan 1960-luvulla Oulun läänin parhaita tyttöhiihtäjiä ja varsinaisen kilpaurheiluun 
Tanjaa kannustivat varmastikin niin oman äidin saavutukset kuin hänen ensimmäinen 
valmentajansa Pertti Huovinen ja lisäksi kuten Pertti itse on todennut: ”Tanja erottui jo 
alakoulussa liikunnallisena lahjakkuutena, jota yksikätisyys ei haitannut.”

On sanottu, että lapsi tarvitsee kaksi asiaa juuret ja siivet- juuret, jotka pitävät jalat maassa, 
ja siivet, joilla lentää kohti tulevaa. 
Tanjalla jalat ovat pysyneet hyvinkin vahvasti maassa laduilla ja juoksuradoilla ja ne ovat 
tuoneet talviparalympialaisista 11 kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin, 
kesäparalympialaisista hopeaa 400 metrin juoksusta, hiihdon maailmanmestaruuksia 9 
kultaa ja yksi hopea ja Euroopanmestaruuskisoista 4 kultaa.
Hänet valittiin maailman parhaaksi vammaisurheilijaksi vuonna 1998 ja Suomen parhaaksi 
vammaisurheilijaksi on valittu kahdesti, vuonna 1998 sekä vuonna 2002.
Vuonna 2010 Tanja nimettiin Kansainvälisen paralympiakomitean Hall of Famen jäseneksi 
ja nyt siis tänä vuonna ensimmäisenä paraurheilijana Suomen urheilun Hall of Famen 
jäseneksi, numerolla 58.

Tämä kaikki on vaatinut hyvää terveyttä, liikunnallista lahjakkuutta, lajin vaatimaa kuntoa, 
kurinalaista luonnetta, pitkäjänteisyyttä ja voimakastahtoisuutta. On myös kyettävä 
sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, vaaditaan hyviä kilpailuhermoja, kieli- ja 
esiintymistaitoa, mutta on myös kestettävä onnistumisten ja epäonnistumisten vaihtelut ja 
julkisuus.

Ja entä ne siivet, joilla lentää kohti tulevaa? 
Voitokkaan uransa Tanja Kari lopetti vuoden 2002 Salt Lake Cityn paralympialaisten 
jälkeen ja vuonna 2005 hän muutti Yhdysvaltoihin, meni naimisiin, perusti perheen ja on 
työskennellyt uransa jälkeen kaikissa paralympialaisten erilaisissa tehtävissä, viimeksi 
kolme viikkoa Etelä-Korean talviparalympialaisissa Kansainvälisen paralympiakomitean 
lähettiläänä. Myös WADA:n eli Maailman Antidoping-toimikunnan tehtävät pitävät hänet 
edelleen vahvasti maailmalla. 
Mutta niillä siivillähän voi aina palata takaisin kotikylään mökille ja sukuloimaan ja ehkä 
vielä joskus myös asumaaan.

Vuoden Iiläiseksi Tanja valittiin jo vuonna 2002 ja nyt julkistamme Tanjan Vuoden 2018 
Karhunsaarelaiseksi ja luovutamme kunniakirjan hänen äidilleen Kaarina Paasolle.

Onnittelumme vielä kerran Tanjalle ja koko perheelle. 

Anita Sievänen 6.4.2018


