
P e I i sää n n ö t. 

Maailmansota 

Läntisellä Sotanäyttämöllä. 

Tämä peli, joka jossakin määrin muistuttaa luonteeltaan 
shakkipeliä, on varmaankin tervetullut ajanvietto niin nuorille 
kuin vanhoillekin pitkinä talvi-iltoina. Vaikkakin peli on itses
sään yksinkertainen, tarjoaa se pelaajille lukemattoman joukon 
eri mahl)ollisuuksia, niin ettei satu koskaan kahta aivan saman
laista lopputulosta. Sitäpaitsi auttaa se nuoria muistamaan 
Keski-Euroopan maantieteen. 

Pelissä on 80 siirrintä, siten että Saksalla on käytettävänään 
30 siirrintä maalla ja 10 siirrintä merellä sekä liittoutuneilla 
Ranskalla, Englannilla ja Belgialla yhteensä 30 siirrintä maalla 
ja 10 siirrintä merellä. 

Peliin voi ottaa osaa 2, 3 tai 4 henkilöä. Viimeksimaini
tussa tapauksessa käyl)ään maa- ja merisotaa erikseen riippu
matta toisistaan ja pibetään kumpaakin eri pelinä. 

Saksalla on käytettävänään: 

2 armeijaa jalkaväkeä å 150,000 miestä 
3 • ratsuväkeä å 100,000 > 
4 • jalkaväkeä å 75,000 • 
5 • ratsuväkeä å 50,000 • 
3 tykkikuntaa å 10 piirityskanuunaa 
2 å 100 kenttätykkiä 
2 ilmalaivaa 
4 miinaa 
5 lippua 
1 /)rea/)nought 
2 risteilijää 
3 hävittäjää 
2 vel)enalaista venettä 
2 ve/)enalaista miinaa 



Ranskalla on käytettävänään: 

1 armeija jalkaväkeä å 150,000 miestä 
2 armeijaa ratsuväkeä å 100,000 > 
2 > jalkaväkeä a 75,000 > 
2 > ratsuväkeä å 50,000 > 
3 tykkikuntaa å 10 piirityskanuunaa 
1 tykkikunta å 100 kenttätykkiä 
1 ilmalaiva 
2 miinaa 
4 lippua 

Englannilla on käytettävänään: 

1 armeija jalkaväkeä a 150,000 miestä 
1 > > å 75,000 > 
1 • ratsuväkeä å 50,000 > 
1 breabnought 
2 risteilijää 
3 torpeeoonhävittäjää 
2 veuenalaista venettä 
2 veoenalaista miinaa 

Belgialla on käytettävänään: 

1 armeija ratsuväkeä a 100,000 miestä 
1 > jalkaväkeä å 75,000 > 
2 armeijaa ratsuväkeä å 50,000 > 
1 tykkikunta å 100 kenttätykkiä 
1 ilmalaiva 
2 miinaa 
1 lippu 

Pelin alussa asetetaan siirtimet asianomaisten valtakuntien 
rajojen sisäpuolelle niiben linjojen risteyksiin, jotka leikkaavat 
kohtisuoraan toisiaan koko kartan pinnalla ja siten, että Saksan 
maajoukot asetetaan 2 askelen etäisyybelle Ranskan ja B�l
gian rajalta sekä laivat Saksan rannikkoa lähinnä oleviin le1k
kauspisteisiin. Ranskalaiset joukot asetetaan samoin 2 askelen 
etäisyybelle Saksan rajalta. Belgialaiset ja englantilaiset jou_k9t 
asetetaan mielivaltaisesti kummankin valtakunnan rajojen s1sa
puolelle sekä englantilaiset laivat Englannin rannikkoa lähin�ä 
oleviin leikkauspisteisiin (ei Kanaaliin, joka jätetään vapaaksi). 

Saksan, joka suorittaa ensimäisen vebon, on siis taisteltava 
liittoutuneita vastaan. Siirtimiä muutetaan yksitellen eteen
tai taaksepäin, oikeaan tai vasempaan tai vinoon (paitsi il.ma
laivoja) yllämainittuja linjoja pitkin, mutta vain vielä va!)ai�e� 
leikkauspisteiben kautta. Jos kaksi eri puolueiben silmnta 
sattuu joutumaan vastakkain, s. o. suunnassa ibäesä länteen, 



verrataan toisiinsa niiöen eöustamia vo1m1a: heikomman on 
poistuttava pelistä, jotavastoin voimakkaampi jää paikoilleen. 
Jos taas kaksi eri puolueiöen siirrintä sattuu joutumaan vie
rekkäin, s. o. suunnassa pohjoisesta etelään, taikka jos toinen 
on kulkenut toisen ohitse, ja siten joutunut sen taakse, ovat 
ne täyoellisesti riippumattomat toisistaan eivätkä törmää yhteen. 
Tästä johtuu, että pienet voimat voivat voittaa suurempia saar
tamalla ne, s. o. ajamalla ne pelipinnan nurkkiin tai jonkin 
puolueettoman vallan rajoille, huolellisesti välttäen yhteentör
mäystä. Jos nii<len onnistuu sulkea vihollinen jonnekin, niin 
ettei kykene tekemään vetoja, pibetään tätä voitettuna. Jos 
l<aksi samanarvoista siirrintä törmää yhteen, joutuvat molem
mat pois pelistä. 

Punaisesta väristään kartalla helposti tunnettava! !innoituk
set eroitet<'!an toisistaan kunkin puolueen kansallislipuilla (5 sak
salaista, 4 ranskalaista ja 1 belgialainen, (jotka pelin alussa saa 
asettaa mielivaltaisesti ovat liikkumatta). Linnoitukset näytte
levät erittäin tärkeätä osaa sen kautta, että jommallakummalla 
kahoesta linnoituksen t;ikana olevista leikkauspisteistä olevan 
siirtimen arvo on kaksinkertainen, niin kauan kuin lippua ei 
ole valloitettu (saksalainen linnoitus, itäänpäin ranskalainen, 
länteenpäin olevat leikkauspisteet). Jokainen siirrin, voi val
loittaa puolustamatloman linnoituksen lipun, ja kabottaa Jin
noitu-; siten kaiken merkityksensä. Lippua ei saa kuitenkaan 
ottaa ennenkuin vihollinen on tehnyt yhoen veöon, jotta vas
tustaja saisi tilaisuuben puolustaa linnoitusta. Jos esim. 100,000 
miehen suuruinen ranskalainen armeija hyökkää Metzin kimp
puun, jota puolustaa 100,000 miestä, joutuu hyökkäävä armeija 
perikatoon, sillä linnoituksen suojelema puolustaja vastaa 150,000 
miestä. 

Seuraavasta taulusta näkyy eri siirtimien voima ja liikku
miskyky: 

Vahvin on 150,000 miehen suuruinen jalkaväkiarmeija, joka 
siirtyy korkeintaan 2 askelta samalla kertaa. 

Sitä seuraa 100,000 miehen suuruinen ratsuväkiarmeija, joka 
siirtyy korkeintaan 3 askelta samalla kertaa. 

Sitten tulee tykkikunta a 10 piirityskanuunaa, joka siirtyy 
korkeintaan 2 askelta samalla kertaa kun se hyökkää linnoi
tuksen kimppuun valloittaa se lipun huolimatta vastustajan 
pelivoimasta, jolloin jälkimäisen pelivoimaa ei siis koroteta. 

Seuraa sitten 75,000 miehen suuruinen jalkaväkiarmeija, 
joka siirtyy korkeintaan 3 askelta samalla kertaa. 

Senjälkeen tulee tykkikunta å 100 kenttätykkiä, joka siirtyy 
korkeintaan 3 askelia samalla kertaa. 

Sitten on järjestyksessä 50,000 miehen suuruinen jalkaväki
armeiia, joka siirtyy korkeintaan 4 askelta samalla kertaa. 

Miina siirtyy korkeintaan 2 askelta samalla kertaa ja Ivö 
kaikki muut siirtimet paitsi ilmalaivoja, mutta tuhoutuu samalla 
itsekin. 



Ilmalaivoja käytetään tiebusteluretkiin. Ne siirtyvät miten 
monta askelta tahansa, mutta aina suoraviivaisesti, ja täytyy 
vas_tapuolueen aina ilmoittaa sen siirtimen arvo, jonka eteen 
ilmalaiva asettuu, mutta ilmalaiva täytyy siirtää pois seuraa
valla vebolla, sillä muutoin se tuhoutuu. Jos ilmalaiva asettuu 
tykkikunnan a 100 kenttätykkiä eteen, tuhoutuu ilmalaivå. Jo
kainen hyökkäävä siirrin lyö ilmalaivan. 

Merellä on voimassa seuraava arvoasteikko: 

Dreabnoughtit, jotka siirtyvät korkeintaan 1 askeleen samalla kert. 
Risteilijät, • • 2 askelta • • 
Torpeebonhävittäjät • • 3 • • 
ja Vebenalaiset veneet, • • 1 askeleen • • 

Viimeksimainitut lyö jokainen muu laiva paitsi breabnought, 
jotka ne taas itse lyövät. 

Vebenalainen miina, joka kulkee 1 askeleen samalla kertaa, 
lyö kaikki siirtimet, mutta tuhoutuu samalla itsekin. 

On tietystikin tärkeätä liittoutuneille, että Englanti saa mah
bollisimman nopeasti joukkonsa siirretyiksi mantereelle, ja voi
baan nämä siirtimet muuttaa yhbellä vebolla toisesta satamasta 
toiseen Kanaalin yli, niin kauan kuin ei vihollisen laivaa ole 
näkyvissä. Jos vihollisen koko laivasto on lyöty, voibaan 
joukot siirtää yhbellä vebolla Saksasta Englantiin ja päinvastoin. 
Jos laiva asettuu lähinnä rannikkoa olevalle pisteelle ja saman 
kansan maajoukko valloittaa lähimmän pisteen siitä etelään 
korotetaan jälkimäfaen arvoa yhbellä asteella. Laivan voi kui
tenkin tuhota vihollisen piirityskanuuna lähinnä olevasta etelän
puoleisesta pisteestä. 

Jos saksalaisten onnistuu lyöbä koko liittoutuneiben armeija 
tai päästä Pariisiin, ovat he voittaneet soban. Jos taas liittou
tuneet tuhoavat saksalaisen sotajoukon tai marssivat Berlii
niin, on voitto heibän. 

Vihollisen heikkoja kohtia vastaan suunnatut kiivaat hyök
käykset, rohkeasti suoritetut piiritysliikkeet vahvemman vastus
tajan saartamiseksi sekä yhteentörmäyksen varova välttäminen, 
kun tuntee itsensä huonommaksi, tekevät pelin vaihtelevaksi 
ja mieltäkiinnittäväksi sekä tarjoavat tilaisuuben mitä nerok
kaimpiin yhbistelyihin. 

Oflunb & Pettersson. Helsinki 1914. 
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