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R O K U A   A H M A S K Y L A

Ahmas – Runonlaulajien kylä

Ahmas – the Village 
of the Rune Singers

Witch hunts, singing of Finnish folk poetry and strong men – Ah-
mas is full of tradition and mystery.

The traditional Kalevala Village in Utajärvi provides informa-
tion concerning the former means of livelihood, exceptionally rich 
spiritual tradition and the years of persecution during the Rus-
so-Swedish War in the end of 16th century.

There have been rune singers and folk healers in the village of Ah-
mas at all times. Folk poetry and spells originating from the area can 
also be found in the national epic Kalevala. The Village Association 
of Ahmas constructed the traditional Kalevala Village inspired by the 
unique history in which ancient poems and narratives come to life.

The buildings are located along the Rune Singers’ Trail. The Rune 
Singers’ Cabin, old storehouses, the Bridge of the Healer Lucia as well 
as a tower dedicated to the strong man Iso-Räisänen provide an ex-
cellent setting for a journey into the world of magical stories and for 
the arrangement of various events.

Strong Men and Rune Singers

In the 16th century a man called Lasse Lassenpoika Räisänen lived 
in Ahmas during the time of persecution. He was called Iso-Räisänen 
(Big Räisänen). The nickname was given due to the legendary cour-
age and physical strength of this huge man. On several occasions he 
fought against the Russian persecutors all alone – and was never de-
feated.

The unmarried woman Lucia Rusintytär Korhonen was the oldest 
known traditional healer and rune singer in Ahmas, who was accused 
of witchcraft according to court records from the 17th century.

Later Ahmas’ rune singers Pekka Kukkonen (1770–1824), Samuli 
Pyykkö (1781–1843) and Heikki Pyykkö (1803–1858) have contrib-
uted to Finnish national epic Kalevala. Pekka Kukkonen sang the 
runes about the maiden of the rainbow, Väinämöinen’s wound and 
the birth of the harp, which all can be found in Kalevala. The Finnish 
rune singers of our time, the famous writers Paasilinna brothers are 
descendants of Kukkonen.

Visit Ahmas

Groups can visit the village and hear more about its narratives on 
guided tours 1.5.–31.8. Guided tours are organized also to the 
Iso-Räisänen’s Lapp hut which is the cabin at the river Leppijoki. You 
can have a cup of coffee, visit the sauna, organize meetings and take 
part in various events in the village.

Ahmas is situated in the southern part of the municipality of Uta-
järvi, about 17 kilometers from the downtown area. Many tourist at-
tractions like Rokua Geopark, Rokua National Park and Rokua health 
& spa, are situated less than ten kilometers from the Kalevala Village.

Further information: www.utajarvi.fi/sivu/en
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Noitavainoja, runonlaulantaa, kansanparannusta ja voimamiehiä – 
Ahmas on täynnä perinteitä ja mystiikkaa.

Kalevalainen perinnekylä kertoo vierailijoilleen vainovuosien 
ajasta, vanhoista elinkeinoista ja entisajan ahmaslaisten poikkeuksel-
lisen suuresta henkisestä perinnöstä.

Ahmaksen kylässä on kautta aikain asunut runonlaulajia ja kan-
sanparantajia. Ahmaslaisia runoja ja loitsuja löytyy myös kansallisee-
poksestamme Kalevalasta. Tämän ainutlaatuisen historian innoitta-
mana Ahmaksen kyläseura on rakentanut kalevalaisen perinnekylän, 
jossa muinaiset runot ja kertomukset heräävät eloon.

Runonlaulajien polun varrelle sijoittuvat rakennelmat, kuten 
Runonlaulajien pirtti, vanhat aitat, Lucia -parantajan silta sekä ker-
tomusten väkivahvalle Iso-Räisäselle omistettu torni tarjoavat erin-
omaiset puitteet taianomaisiin tarinoihin tutustumiselle ja erilaisten 
tapahtumien järjestämiselle.

Voimamiehiä ja runonlaulajia

Vainovuosien aikaan 1500-luvulla eli Ahmaksella Lasse Lassenpoika 
Räisänen, jota Iso-Räisäseksikin kutsuttiin. Tämän lisänimensä veroi-
sen suurikokoisen miehen rohkeudesta ja voimakkuudesta kerrotaan 
yhä tänäkin päivänä. Useaan otteeseen hän taisteli yksin vainolaisia 
vastaan kohtaamatta koskaan voittajaansa.

Vanhin tunnettu ahmaslainen kansanparantaja ja runonlaulaja oli 
itsellisnainen Lucia Rusintytär Korhonen. 1600-luvun käräjäpöytäkir-
jat kertovat hänen olleen syytettynä noituudesta.

Myöhemmät Ahmaksen runonlaulajat, Pekka Kukkonen (1770–
1824), Samuli Pyykkö (1781–1843) ja Heikki Pyykkö (1803–1858), 
ovat runoillaan täydentäneet kansalliseepostamme Kalevalaa. Pekka 
Kukkosen laulamia Kalevalan runoja ovat muun muassa Ilman im-
men kosinta, Väinämöisen polvenhaava ja kanteleen synty. Nykypäi-
vän runonlaulajat, Paasilinnan veljekset, ovat Kukkosen jälkeläisiä.

Tutustu Ahmakseen

Ryhmät voivat tutustua kylään ja sen tari-
noihin opastetusti 1.5.–31.8. välisenä aika-
na. Opastettuja retkiä tehdään myös Leppi-
joen kodalle ja pakopirtille. Lisäksi kylässä 
on mahdollisuus kahvitella, saunoa, pitää 
kokouksia ja osallistua erilaisiin tapahtu-
miin.

Ahmas sijaitsee Utajärven kunnan ete-
läosassa, noin 17 kilometrin päässä kes-
kustasta. Rokuan monet matkailukohteet 
kuten Rokua Geopark, Rokuan kansallis-
puisto sekä Rokua health & spa sijaitsevat 
vajaan kymmenen kilometrin päässä perin-
nekylästä.

Lisätietoja: www.utajarvi.fi
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