
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. 

  
Kuva 1 Kuva 2 

2. Jokainen osallistuja tekee vielä yhden polun ympyrän kehältä sen keskiosaan, ks. 

kuva 2. 

3. Leikin alussa valitaan tai lasketaan osallistujien joukosta karhu eli se, joka ottaa kiinni 

muut eli sudet.  

4. Karhu aloittaa leikin menemällä ympyrän keskelle ja tekee siihen pienen lumikasan. 

Se on karhun ruokaa. Sudet liikkuvat ympyrän poluilla ja tarkkailevat karhua.  

5. 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. 

6. 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.  

7. 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). 

8. Leikki loppuu, kun karhu on saanut kaikki sudet kiinni tai jos karhu luovuttaa. 
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