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Perimätietoa sudenpyynnistä Isossakyrössä 

Aineisto on koottu Väinö Tuomaalan arkiston Isoakyröä koskettavasta tietoaineistosta. Puhtaaksikirjoitus Raija
Konttas. 

Sofia Hjärp, s. 1861, itsellinen, kertoi olleensa 6-vuotias, kun oli kuullut suden ulvontaa Ikolan larvasta. Laurolan
larvassa oli susi mennyt lammaslaumaan. Oli nähty lampaan vievän sutta niskansa päällä.

Niilo Hurri

Susihauta meillä oli liiverin tilalla. Toinen oli Ala-Hurrissa. Meillä Yli-Hurrissa on saatu yksi susi. Harmaa
oravakoira, jonka nimi oli Pilkki, oli sutta narraamassa riran päällä. Se saatiin isoisän Juha Hurrin aikana. Äitee
plaasi toimittaa. En vielä olut mailmassa silloon. Vesinehtolla se susi sinne kuoppaan tömpättiin. Vesinehto oli
sellainen, kun kirveellä kahta puolen tehtiin särmä, vesinehti. Sitten se pantiin suren simusten ? kaulaan
leipähirteen. Kauan se siinä vielä eli ja potki. Mulla on kintaat vieläkin sen saman suren koipinahaasta.
Kyynespäähän asti ne ulettuu. Tapporahan suresta silloon saatihin. Rita oli peitetty oliilla. Risuja ensin pantihin
alle. Koiralle oli tehty lava. Puu oli pystyssä keskiriran päällä, jossa koira hyppää ympäri. Ala-Hurrin rirassa oli
yhtä aikaa 2 sutta ja ryssä. Kun mentihin riralle, huusi sen pohjassa laukkuryssä toisessa nurkassa ja suret toisessa.
Kummatkin pelekäs toisiaan. Suret pelekäs ryssää ja ryssä huuti apua. Laukkuryssä tuli Hiiripellosta oieti joen
töyrää, kun valot taloosta näkyy, meni sitä kohti ja putos ritaan. Ryssä ensin otettiin rirasta pois ja sitten suret
sinne tapettiin. Täs toisella puolen Kyröön jokia Seppäses meni yhtä aikaa 7 sutta ritahan. Koira huuti yöllä kovaa.
Isäntä heräs, lähti makuusialtansa alushousuus riralle. Se huhtoo riran partahalla ja huutaa apumiähiä. Suret
pakkas rirasta pois, mutta ei päässeet, kun riran seinissä oli jäätä. Kun apuväki tuli, saivat suret sinne ritaan
tapetuksi. Tämä tapahtui ennen muistoani, kuulin asian niiltä, jotka olivat näkemässä. Vanhat ihimiset sanoo, että
suret tiätää sotaa. Ala-Hurrissa suret meni navettaan luukusta ja otti lampaalta hengen. Meirän taloosta suret on
viäny koiran. 

Kertoja Matti Pispa, s. 1882, kerätty 1948

Suret tappoo varsan paapalta Paavon luhuralla 1870-luvulla. Suret oli vienehet 2 suurta sikaa eri kerroolla
kaalimaalle, korvasta vetivät. Sianjäliet ja suren jäliet kulki korvan. Isä ja setä oli susia sitten vahtaamas
karjalosta. Eivät tulleet enää. Tärit oli unohtanu panna sikatiijun oven kiinni ja siat pääsi tiijusta pois ja suret ne
sitten vei. Tätä ei sanottu paapalle. Paappaa pettääkseen kaivettii sikatiijun kynnyksen alta maa, että näyttäisi, että
siat on sieltä kautta tulleet susien vietäviksi. 

Kertoja Juho Rinta-Karhu, s.1858, kerätty 1947, Lehmäjoki

Meillä Karhulassa oli navetan takana ennen suren rita. Koiraa siellä pirettihin syöttinä. Kotona tuli aidan pää
tuvan seinähän kamarin klasin kohoralla. Kerran susi tuli pitkin aitoviertä ja aitaa vasten nousi tuvan luona
seisomaan ja kattoo kamarin klasista. Mäkin sen pään näin. Olin silloon jo sellaanen poikamöltti, että housuus
olin. Miähet lähti suren perähän ja ajoovat sen kirkkomäkehen päin. Joitakin lampia suret meiltä söi. 

Kertoja Sanna Salo, s. 1865, kerätty 1950 Tuurala

Meetmannin Justiina, Turjalan emännän serkku tuli koiran kans oieti mettän läpi. Susi seuras niitä kartanolle asti.
Amerikanmäes on ollu surenkuoppia. Marjastajia varootettihin. 

 


