
Fräntilän kylä sijaitsee Kortesjärven keskus-
tasta luoteeseen. Kylän alueeseen kuulu-

vat Fräntilä, Mirkunmäki ja Mantela.
Kylän asutus on levittäytynyt Välimäen, Sil-

tamäen ja Korkeamäen ympärille. Välimäel-
lä on Erkinheimon taloryhmä. Komeat kak-
sifooninkiset talot sekä kivinavetat ovat suo-
jeltu kohde. 

Purmonjoki kulkee Fräntilän halki kohti 
Pohjanlahtea. Joen yli menevällä Fräntilän sil-
lalla pidettiin ennen siltatansseja. Häjyjen ai-
kaan siltatansseissa oli myös tappeluita. Hel-
luntaina 1889 Luomansuun Antti iski puukol-
la Malmin Jukan kuoliaaksi. Muistitiedossa ta-
paus on säilynyt siitä tehdyn laulun ansiosta.   

Värväri Nestori Fränti, myöhemmin Erkki 
Erkinheimo, (3.11.1882 – 1.2.1952) oli järvi-
seudun keskeisin värväri ja hänen talonsa 
toimi etappitalona 1915-1916. 

Fräntilän Saha ja Mylly Oy perustettiin 
1920-luvulla, tuli tuhosi rakennuksen 1928, 
mutta se rakennettiin nopeasti uudelleen. 
Vehnämyllyn toiminta alkoi 1936. Tuli tuhosi 
rakennukset jälleen 1969, jonka jälleen ton-
tille rakennettiin vain varastorakennus, sillä 
sahan ja myllyn toiminta ei ollut enää kan-
nattavaa. 

Fräntilässä on edelleen oma postinumero; 
62430 Peltotupa. Aikoinaan Voltista kannet-
tu posti jätettiin Peltolan taloon, josta kyläi-
set sen hakivat. Kun postipysäkistä muodos-
tui virallinen pysähdyspaikka, tuli postin ni-
meksi Peltolan talosta johdettu Peltotupa. 

Fräntilän koulurakennus rakennettiin 
1935 Siltamäelle. Koulunpito loppui 1984. 
Kunta myi koulurakennuksen 1980-luvun 
loppupuolella Kristilliselle alkoholisti- ja 

Fräntilä

Fräntilässä on noin 70 asukasta. 
Talouksia on noin 30. 
Matkaa Kortesjärven keskustaan on 
noin viisi kilometriä ja Kauhavan kes-
kustaan noin 30 kilometriä.
Kylän tapahtumista tiedotetaan ky-
län ilmoitustaululla. 
Kylässä on olemassa ympäristösuun-
nitelma kylämaiseman kunnostami-
seen. 

narkomaanityö ry:lle eli KAN ry:lle. Tontille 
on myöhemmin rakennettu myös useita pa-
ritaloja KAN-hoitokodin tarpeisiin. 

Fräntilän kylä on tunnettu karjatalouskylä-
nä ja hyvänä viljelyalueena. 

Kylässä on hyvä elää ja olla, väljää asua ja 
kaikilla on oma rauha.

Kylässä harjoitetaan maataloutta, viljan-  ja 
marjanviljelyä. Kylässä on myös yritystoimin-
taa ja osa työikäisestä väestöstä käy töissä ky-
län ulkopuolella. 

Kylässä on ekopiste. Kylässä palveluita on 
saatavissa LVI-alan yritykseltä, kirjanpitoalan 
yritykseltä ja marjatilalta. Palveluja kylässä 
tarjoaa myös KAN-koti. 


