
Pentti Liukkonen 1931–2021 

Pentti Liukkonen oli yksi Liukkosten sukuseuran perustajajäsenistä.  Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen kesäkuun 

alussa 2021. Pentti olisi täyttänyt 2021 vuoden lokakuussa 90 vuotta. 

Pentti syntyi 30-luvun alkupuolella Hankasalmella Ahtilan 

tilan kuudenneksi lapseksi. Sisaruksia Pentille syntyi 

kahdeksan. Pentti oli innokas luonnossa liikkuja ja 

kovakuntoinen metsämies jo nuoresta pojasta saakka ja hän 

lähti läpi elämänsä aina mielellään ulkoilemaan. Teini-

ikäinen Pentti huvitteli ystävineen uimalla, ainakin kerran 

jopa kotijärven ympäri.  Aikuistuttuaan hirvenmetsästys oli 

Pentille jokasyksyinen riemu. Taitavana luonnon lukijana 

Pentti palasi usein metsäretkiltään mukanaan marjoja, 

sieniä tai vaikkapa erikoisia, kuivaneita puun palasia Hän otti 

mielellään lapsia mukaan retkilleen, mutta nautti myös yksin 

luonnossa liikkumisesta. Synnyinkodin järvimaisema  Iso-

Virmaalla tuli myöhemmin Pentille rakkaaksi myös saman 

järven rannalle kohonneen kesäpaikan myötä.  

Pentin varusmiespalvelus osui vuoden 1952 Olympialaisien 

aikaan ja hän pääsi radistin roolissa osallistumaan 

Olympialaisten järjestelyihin. Tuo Helsingin-matka 

ulkomaalaisine urheilijoineen ja kaikkine nähtävyyksineen 

oli nuorelle miehelle ikimuistoinen matka, joka jäi pysyvästi 

mieleen hienona kokemuksena.  

 

Puolisoonsa Pentti kirjaimellisesti törmäsi v. 1955 linja-auton ovella. Aune oli matkanjohtajana 

kerhoretkellä. Häät vietettiin 1957. 

Työntekoon Pentti oppi jo lapsesta lähtien. Sotavuodet sattuivat hänen kouluaikaansa ja Suomi tarvitsi 

myös lasten apua armeijan huoltoon sekä korvaamaan työvoimaa. Nuoruudessaan Pentti toimi yrittäjänä ja 

siirtyi myöhemmin palkkatöihin. Hänellä oli korkea työmoraali ja hän halusi tehdä työnsä aina niin hyvin 

kuin pystyi.   Pentti oli viimeisiin vuosiin saakka hyvin energinen persoona.  Hänelle oli leimallista puurtaa 

innostavien vapaa-ajan hankkeiden parissa suurella tarmolla. Eläkkeelle jäätyään Pentti puuhasteli 

Sauvamäen-kodin puutarhassa ja erilaisissa nikkarointihankkeissa. Perhe ja suku olivat Pentille tärkeitä ja 

hän vietti läheistensä kanssa mielellään aikaa. 

Erityinen intohimo Pentillä oli käsillä tekemiseen. Hän oli erittäin taitava työstämään erilaisia materiaaleja; 

niin puuta, nahkaa, metallia ja jopa keramiikkaakin. Pentin käsissä syntyivät monenlaiset arjen tarve-esineet 

ja taiteellisemmatkin kuvat ja koristeet. 

Matkamies kulki viimeiselle etapilleen pitkän iän ja sairauksien uuvuttamana. Hän oli valmis jo lähtemään. 

Samooja pääsi kotiin. Häntä jäivät kaipaamaan lähisuku; puoliso Aune, 4 lasta, 7 lastenlasta ja 4 

lastenlastenlasta sekä nuorin sisar Meeri. 

    Pentin lapset Ari, Kaisa, Anne ja Maija 

 

 


