
ILKKA SIHVOLAN MUISTOKSI    

EsSun monissa tehtävissä ansioitunut Ilkka Sihvola menehtyi syövän murtamana tiistaina 20.1.2004. Vielä edellisen 
viikon loppupuolelle asti hän jaksoi miettiä ja työstää sekä työasioita että suunnistukseen liittyviä asioita niin 
kartoituksessa, tekniikkakysymyksissä kuin kilpailunjärjestelyissä. 
 
Valkealassa 16.11.1960 syntyneen Ilkka "Illu" Sihvolan suunnistusura käynnistyi KouRassa 1977. Teekkariopinnot 
Otaniemessä toivat hänet pääkaupunkiseudulle, Pihkaniskojen ja HNMKY:n kautta EsSuun. Kilpailu-uralla 
merkittävimpiä saavutuksia olivat SM-viestikulta Pihkaniskoissa 1984 ja SM-yön pronssi 1989. Viestit ja yösuunnistus 
olivat Ilkalle suunnistusta parhaimmillaan. Ensimmäisen Jukolansa EsSun paidassa Illu juoksi 1991, jolloin EsSu 
sijoittui kuudenneksi.  
 
Illu valmistui TKK:n Maanmittausosastolta 1986. Erityisesti juuri kartta-asiat, mutta myös ratamestarityö ja tekniikan 
hyväksikäyttö suunnistusjärjestelyissä olivat lähellä Illun sydäntä. Kilpaileminen jäi vähemmälle. Perheen 
perustaminen, vaativa työ Teklassa, viimeksi johtavana konsulttina sekä omakotitaloon liittyvät puuhat alkoivat 
täyttää Illun päiviä yhä enemmän. EsSun seuratoiminnassa hän oli toistakymmentä vuotta melkein kaikessa mukana, 
vaikkei halunnutkaan tuoda itseään esille. Osa näistä tehtävistä oli sellaisia, jotka eivät suoraan näkyneet koko 
seuraväelle. 
 
Illu oli käytännössä seuran kilpailunjärjestelyjaoston vetäjä sekä eGamesin luoja ja koordinaattori vuodesta toiseen. 
Hän kehitti web-sivut ja essu-listin. Kaikki kartoitukseen ja karttoihin liittyvät asiat ovat hoituneet Illun kautta, osan 
kartoituksestakin hän ehti tekemään. Koko kartoitusprosessi oli siis hänellä hallussaan. Tuloslaskentaan ja 
emitasioihin hänellä riitti myös innostusta. Seuran sisäiset kisat, yrityssuunnistukset ja JPYS ovat nekin lähes kaikki 
syntyneet vähintäänkin Illun tukemina, usein hän toki oli pääjärjestäjäkin. Aikaa riitti vielä eCrossiin, opiskeluajoista 
syntyneisiin kaverisuhteisiin suunnistusseura Korahduksen puitteissa ja Suunnistusliiton karttaryhmäänkin.  
 
Illu Sihvola oli aikaansaava ja toiminnan mies. Hän joko junaili asian valmiiksi tai ilmestyi paikalle tai välillä vain lähetti 
mailin, miten on toimittu tai toimitaan. Pian hän oli taas seuraavaa asiaa junailemassa ja kehittämässä. Asiat etenivät. 
On helppo yhtyä siihen yleiseen mielipiteeseen, että Illu on ollut yksi eniten EsSun kehittymiseen vaikuttaneista 
henkilöistä seuran koko historian aikana ja seuratyön todellinen työmyyrä. 
 
Viimeisen kerran Illu oli isomman joukon mukana seuran 15-vuotisjuhlissa marraskuussa 2003. Jo silloin hän tiesi 
kohtalonsa. Illu halusi tulla jättämään jäähyväisiä ja moni paikallaolija tiesi, että tapaaminen tulisi jäämään 
viimeiseksi. 
 
Me kaikki suunnistusystävät ja seuratoverit jäämme kaipaamaan aikaansaavaa, vaatimatonta ja sitoutunutta 
ystäväämme. Samalla otamme osaa hänen puolisonsa ja kahden alaikäisen lapsensa Oton ja Oonan suureen suruun.  
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