SUSISILLA -ohjeet
Osallistujamäärä: yleensä 5 eli 1 kiinniottaja ja 4 kiinniotettavaa. Osallistujia voi olla myös
vähemmän tai enemmän kuin 5.
1. Tehdään hankeen iso ympyrä (halkaisija n. 10-15 m) ja sen sisälle koko halkaisijan
mittainen risti eli 2 polkua ulkokehältä toiselle, ks. kuva 1.
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Kuva 1
Kuva 2
Jokainen osallistuja tekee vielä yhden polun ympyrän kehältä sen keskiosaan, ks.
kuva 2.
Leikin alussa valitaan tai lasketaan osallistujien joukosta karhu eli se, joka ottaa kiinni
muut eli sudet.
Karhu aloittaa leikin menemällä ympyrän keskelle ja tekee siihen pienen lumikasan.
Se on karhun ruokaa. Sudet liikkuvat ympyrän poluilla ja tarkkailevat karhua.
Kun karhu on saanut ruuan valmiiksi, lähtee hän kävelemään pitkin ympyrän polkuja
”kylään” ja kuulee takanaan, kun sudet ulvovat ja juoksevat karhun ruuan luokse ja
varastavat sitä.
Karhu palaa nopeasti takaisin ruokansa luo, jolloin sudet lähtevät karkuun. Karhu
maistelee ruokansa rippeitä ja huomaa, että se on pilalla ja hänestä tulee vihainen.
Silloin karhu alkaa jahdata susia.
Se, jonka karhu saa kiinni, menee karhun pesään keskelle ympyrää eikä voi olla enää
jahdattavana. Ensimmäiseksi kiinni otettu on seuraavan kerran karhu. Jos joku susi ei
pysy polulla tai oikaisee polulta omaa uutta reittiä, joutuu hän pois pelistä ja menee
ympyrän keskelle, ja hän on seuraavan kerran karhu (ei ensimmäiseksi kiinni otettu).
Leikki loppuu, kun karhu on saanut kaikki sudet kiinni tai jos karhu luovuttaa.

Susisilla (Vargloven 1),
Korsnäs år 1937.
(länk till Finna)
Fotograf: Maximilian Stejskal.
Kuvat kokoelmasta Maximilian
Stejskal: Folklig idrott.
Folklivsstudier III utgivna genom
Folkkultursarkivet. Skrifter
utgivna av Svenska
litteratursällskapet i Finland.
Helsingfors 1954.

Stundars ulkoilmamuseo: Ulos, ylös ja leikkimään! Talvisia perinneleikkejä, pdf-ohjeet museon
kotisivuilla ja videot museon YouTube kanavalla. Idea museopedagogi Pia Timberg, koonneet Pia
Timberg & amanuenssi Susanne Lagus
Lähteet:
Valokuva ja kuvaukset, ks. Finna.fi:
<https://finna.fi/Record/sls.SLS+487+a_SLS++487+a+b+foto+06 > 27.1.2021
Finlands svenska folkdiktning, Lekar och Spel VIII. Lekar med idrottslig karaktär, s. 219 ff. Skrifter
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 390. HELSINGFORS 1962.
<https://folkdiktning.sls.fi/#/publication/48/cover/> 27.1.2021
Ekrem, Carola, 1997: ”Vi leder en blindbock till kungens bord”. Lekar från Svenskfinland. Helsingfors
1997. S. 19-21: Vargloven/Susisilla. Leikki on arkistoitu v. 1937 Korsnäsin Molpessa Alvar Enberg (27
v.) kertoman mukaan. Leikkiä on kerätty sekä Pohjanmaalta että Uudeltamaalta ja siitä on erilaisia
nimiä eri alueilla. Pohjanmaalla leikistä on käytetty myös mm. Ketturinki nimeä. Ruotsissa leikki
tunnetaan mm. nimillä Ketunpesä ja Sudenympyrä ja Yhdysvalloissa nimillä Lammas ja susi ja
suomeksi leikin nimi on Susisilla. SLS 487a, 2.

