Pöytätenniksen elimäkisanasto

08/2020

sivu 2 (19)

JOHDANTO
Mikä ihmeen elimäki?
Kaikki sai alkunsa Douglas Adamsin ja John Lloydin kirjasta The Meaning of Liff vuonna 1983, joka kääntyi ja
vääntyi suomenkielisiksi teoksiksi Elimäen tarkoitus ja Elimäen perimmäinen tarkoitus (Loki-kirjat 1996 ja 1997).
Lisäksi 2017 on julkaistu Elimäen koko tarkoitus, joka on kokoelma edellisistä. Tekijöinä ovat olleet Silja
Hiidenheimo, Kirsti Määttänen, Tuomas Nevanlinna ja Tarja Roinila. Niissä paikannimet Liff ja Elimäki kuvaavat
esinettä, asiaa tai tuntemusta, jonka kaikki tietävät ja tunnistavat, mutta jolla ei ennestään ole omaa sanaa. Siinä
koko homman ydin.
Ainakin allekirjoittaneelle tuli tämän viimeisimmän pingissanaston päivitystyön yhteydessä kokonaan uutena
asiana se, että Elimäki-kirjoilla on olemassa myös suomalainen edeltäjä: Elimäen tarkoitus -niminen artikkelisarja
julkaistiin Kosmoskynä-lehdessä kolmessa osassa vuosina 1991 ja 1992. Linkit ko. sisältöihin löytyvät tämän
johdannon lopusta.

Tästä kaikki alkoi
Allekirjoittanut hurahti em. kirjat luettuaan totaalisesti hauskasti vinksahtaneeseen elimäkimaailmaan, eikä
mennyt kauaa, kun mielessä alkoi välkkyä idea samalla konseptilla toteutetusta pingissanastosta. Pelireissuillakin
automatkat vaikkapa Karjaalle ja muistaakseni jopa Turkuunkin saivat lisää sisältöä, kun tienvarret ikään kuin
heräsivät eloon, ja vuosien varrella täysin huomioitta jääneet tienviitat suorastaan tyrkyttivät mitä ihmeellisimpiä
sivumerkityksiään.
Pingiksen elimäkisanasto ilmestyi ensimmäisen kerran suppeassa muodossa joskus kauan sitten 1990-luvun
lopulla Pöytätennislehdessä oheisella alustuksella varustettuna:
Pöytätenniksen elimäkisanaston johtoajatuksena on laajentaa jo ennestään melko värikkääksi havaittua
pingissanastoa nimeämällä pingikseen liittyviä asioita ja tuntemuksia paikkakuntien nimillä. Idea tähän on saatu
kirjoista Elimäen tarkoitus ja Elimäen perimmäinen tarkoitus (Loki-kirjat 1996 ja 1997 - hienoja kirjoja muuten).
Helpottakoon tämän julkaiseminen jalon lajimme leviämistä kansamme tietoisuuteen.
Iso osa sanoista oli merkityksineen törkeästi pienin pingislokalisointein lähes sellaisenaan ryövätty alkuperäisistä
kirjoista, toinen merkittävä vaikuttaja elimäkisanaston syntyyn oli pari vuotta aiemmin julkaistu Pöytätenniksen
perinnesanasto,
PT-lehden elimäkijutun tekijäksi oli merkitty Kielenhuoltotyöryhmä, jossa allekirjoittaneen lisäksi sanoja olivat
vääntelemässä ainakin Esko Heikkinen, Pekka Kolppanen, Matti Kurvinen ja Ville Lappi (muistinkohan edes
suunnilleen oikein?). Vesa Lappi muokkasi taidokkaasti sanaston muodikkaaseen html-muotoon ja siirsi sen nyt jo
edesmenneen PTS Stigan jo edesmenneille kotisivuille kaiken kansan pällisteltäväksi.

Elimäkisanastolle uusi koti
Alusta asti kävi selväksi, että koko elimäki-idea jakoi lukijoita tiukasti kahtia: joko se nauratti tai sitten sen
huumori ei kerta kaikkiaan pudonnut alkuunkaan. Arto Luukkainen kuului selkeästi ensin mainittuun ryhmään,
koska otti Stigan kotisivujen lopetettua toimintansa sanaston hoiviinsa Nettipingiksen huumoriosastolle – ja
rustaili vielä lisukkeeksi mainion huumorintajumittarin. Tuolloin vuosi taisi olla 2001.
Eräänlainen allekirjoittaneen huippuhetki tuli koettua 2004, kun sain Tuomas Nevanlinnalta (filosofi, kolumnisti ja
oikean Elimäen tarkoitus -kirjan yksi kirjoittajista) sähköpostia, jossa kehotettiin ”jatkamaan hyvää työtä”. Niin
että pakkohan se oli, halusitte tai ette. Sanastoon oli tuossa vaiheessa tehty pieniä päivityksiä ja se sisälsi tuolloin
jo noin 200 sanaa.

Elimäkisanasto goes west
Ei ollut Nettipingiksenkään aika ikuinen, mutta elimäkisanasto halusi vielä elää ja oli jälleen pakotettu etsimään
uutta kotia: ”Kun puu on mätä, on oksan lähdettävä etsimään terveempää kasvualustaa” (Aki Kaurismäki,
Calamari Union). Apu löytyi Varsinais-Suomesta Kosken Kaiun sivustoilta ja kiitos kuului Esko ja Markus
Heikkiselle. Ja elimäkisanasto jatkoi matkaansa kyberavaruudessa geografisista detaljeista piittaamatta....
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Elimäkisanasto pingiskansanmielenterveyden asialla
Nyt vuoden 2020 syksyllä elämme edelleen kummallisia aikoja ja elimäkisanastonkin haluaa olla osana
koronavastaista yhteisöllisyyttä ja tarjota oman huumorin lusikkansa virussoppaan. Toivottavasti tämä auttaa
jaloa harrastajaporukkaamme jaksamaan karussa nykyarjessa siten, että mieli olisi edes vähän vähemmän ankele
– siis kuin olotila useammasta ottelupallosta huolimatta hävityn ottelun jälkeen.

Paras elimäki?
Henkilökohtainen kestosuosikkini sanoista on ehdottomasti sotkamo – hyökkääjäpelaajan kompromissispinni
deffupallosta, josta ei ole aavistustakaan, onko se tiukka vai löysä; ei vahingossakaan mene pöytään.
Sanan selityksessä kiteytyy nerokkaan moniselitteisesti koko elimäen idea:
1. Ehdottoman deskriptiivinen: sanan vartaloaines jäljittelee äänneasullaan jotain havaittavaa ilmiötä – tässä
tapauksessa hyökkääjäpelaajan neuvotonta sähellystä.
2. Sisältää mainion pingisuusiosanan ”kompromissispinni”.
3. Ottaen huomioon sanan keksijän, sen voi ehdottomasti kuvitella perustuvan omiin kokemuksiin.
4. Sisältää loppusilauksen antavaa ironiaa: ”ei vahingossakaan mene pöytään”.
Kokonaisuutta täydentää vielä arvaja – sotkamon suorittamiseen johtava yksinkertainen ajatusprosessi.
Ainoa mikä ärsyttää, on se, ettei itse keksinyt sanan ilmiselvää tarkoitusta, vaan kunnia kuuluu Pekka Kolppaselle.

Uusin päivitys
Maaliskuussa 2020 julkaistussa päivityksessä oli 63 uutta sanaa. Näistä yli puolet liittyi koski- eli
kanttisorisanastoon, joka nostaa reunaosumien analysoinnin Suomessa kokonaan uudelle tasolle.
Eikä tässä vielä kaikki. Päivityksen yhteydessä pyydettiin lisää sanoja. Ja niitä todellakin saatiin: tässä uusimmassa
versiossa on n. 150 uutta sanaa ja siis kaikkiaan sanoja on nyt yli 400. Ei mun mielestä huono, repikää siitä! Ja jos
mahdollista niin huumoria. Uusien ehdotettujen sanojen huumassa allekirjoittanutkin intoutui vähän
virittelemään, lähinnä (niin omakohtaista…) pakettisanastoa, esim. tästä innovaatiosta voisi olla vähän jopa
ylpeä?: pakulanoja: erittäin jäykkä yritys kurottaa stoppariin. Esiintyy vain kilpailutilanteessa. No joo, oma vitsi
paras vitsi jne., tehän tiedätte…
Viimeisimmässä päivityksessä (08/2020) lisätyt sanat punaisella.
Antoisia lukuhetkiä!
Kielenhuoltotyöryhmän psta
Ohjeistamispäällikkö
Kimmo Arenius

PS. Jos sinulla on ehdotuksia uusiksi sanoiksi, lähetä niitä allekirjoittaneelle, joka katsoo oikeudekseen
diktaattorimaisesti joko hyväksyä, muokata tai hylätä ehdotuksia mielensä mukaan. Osoite on
kimmo.arenius@gmail.com. Tienvarsien viitoissa tönöttää vielä satoja joutosanoja, jotka vain odottavat
pääsevänsä rikastuttamaan pingiskieltämme. Pelimatkatkin sujuvat hauskemmin matkan varrelle sattuneita
sanoja joukolla pyöritellessä. Ja vaikka elimäki nojaa vahvasti historiaan, se ei suinkaan kaihda nykyteknologian
mahdollistamia apuvälineitä, esim. Nimisampo on todellakin myös pingisnimistöntutkijan työpöytä.

Linkkejä
Elimäen tarkoitus (Kosmoskynä 1/1991)
Lisää Elimäen tarkoitusta (Kosmoskynä 1/1992)
Elimäen tarkoitus ei vain löydy (Kosmoskynä 2/1992)
Nimisampo: https://nimisampo.fi/fi/app
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TESTAA PINGISHUUMORINTAJUSI
Arto Luukkaisen vuonna 2001 kehittämä mittausmenetelmä testaa pingishuumorintajusi. Laske kuinka
moni Pöytätenniksen elimäkisanaston sana saa suupielesi kääntymään ylöspäin. Katso sen jälkeen
seuraavasta taulukosta pika-analyysin tulos.
Huom! Tuloksen lukemisen aiheuttamaa mahdollista hymähdystä ei lasketa mukaan tulokseen.
TULOS

ARVOSANA

90 –

häähä

80 – 89

iloniemi

70 – 79

leikkikangas

60 – 69

ilamo

50 – 59

tyynelä

40 – 49

kriipilä

30 – 39

tuittula

20 – 29

torajärvi

10 – 19

kanamäki

0–9

urpo

LYHENTEET
absol

absoluuttinen

anat

anatomia

biol

biologia

halv

halventavasti

harv

harvoin, harvinainen

iron

ironisesti

pilk

pilkallisesti

psyk

psykologia

säänn

säännöllinen, säännöllisesti

yl

yleinen, yleisesti
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Viimeisimmässä päivityksessä (08/2020) lisätyt sanat punaisella.

PÖYTÄTENNIKSEN ELIMÄKISANASTO
aatsa

Kesken frustin tapahtuneen, yksittäisen onnistuneen syötönpalautuksen
jälkeinen, yleensä tulokseton pohdinta siitä, miten kaikki oikein tapahtui.

ahinkoski

Voiton kannalta hankalaan tilanteeseen tullut vastustajan saama kanttisori, ks.
myös lirikoski.

ahvio (harv)

Pelipaikan kahvio, josta saa myös keskiolutta.

aitoo

Pelaajan – ei niin vakuuttava – vakuutus, että hänen varusteensa ovat
sallittujen rajoissa.

ala-karttimo

Valmennusmetodi, jossa aloittelijalle opetetaan kaikki hyökkäyslyönnit
unohtaen perinteinen alakierrepallottelu.

alakylä
alahärmä

Valmentajan alakierrepeliin kannustava erätaukovihje.

alatornio

Matalaksi jäänyt tornio, jonka vastustaja tappaa helposti. Ks. ylitornio.

alavalli (harv)

Harvinaisen varma puolustuspelaaja.

ali-kieri

Tyypillinen lyönti, joka vierähtää verkkonauhasta takaisin omalle
pöytäpuoliskolle, vrt. yli-kieri.
Peliporukassa vallitsevat runsaat erimielisyydet illanviettopaikan päättämisen
suhteen.
Se hetki, jolloin huomaa, ettei saa vastustajan alakierteitä palautettua.

alkkianvuori
alpua
ammakko

Pöydän alapuolelta nostettu "vongerrus", joka pomppaa vastustajan
pöytäpuoliskolta juuri siihen suuntaan, mitä vastustaja viimeiseksi osaa
odottaa.

Äärimmäinen kuopio.

ankele

Olotila useammasta ottelupallosta huolimatta hävityn ottelun jälkeen.

antaverkka

Pitkittynyt palkintojenjako, joka yleensä aiheuttaa käynnissä olevissa otteluissa
pelaajien verryttelyasun pukemisen.

arkangeli (yl psyk säänn)

Tunne siitä, että runsaasta harjoittelusta huolimatta peli ei lähde toivotulla
tavalla käyntiin.

arvaja

Sotkamon suorittamiseen johtava yksinkertainen ajatusprosessi.

arvajankoski

Totaalisesta syöttöön uimisesta huolimatta syötönpalautuksella saatu
kanttisori.

askainen (yl)

Pelaaja, joka jatkuvasti häiritsee kilpailujärjestäjän työtä kyselemällä "ketä
mulla on seuraavaksi" ja jonka henkilöllisyydestä kilpailujohdolla ei ole
harmainta aavistusta.

aulanko

Sellaisilla pelipaikoilla tavattava henkilö, joissa pöydät joudutaan kantamaan
paikoilleen ennen harjoitusten alkua. Aulanko onnistuu yleensä tulemaan
paikalle juuri kun kaikki pöydät on jo saatu paikoilleen. Ks. myös kurikka.

aunuksela (harv)

Junioripelaajan hyvänolontunne hyvän peliesityksen jälkeen; ei esiinny lajia
pidempään harrastaneilla.

autti

Valmentajan pelaajalle erän aikana antama taktinen mutta melko hyödytön
ohje.

backas
björneborg

Syöttö, jossa on niin kova alakierre, että se pomppaa takaisin omalle puolelle.
Epäselvä kuulutus, josta saa sen verran selvää, että vastus on – epäilemättä
kova – ruotsalaispeluri.
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blinkon

Korkean syötön yhteydessä kirkkaista kattovaloista johtuva hetkellinen
sokaistuminen.

bodom (absol)

Ääni, joka syntyy tappolyönnissä silloin, kun liimaus on onnistunut täydellisesti.

bonnas

Monen vuoden yrittämisen jälkeen onnistunut nousu C-luokasta.

boskäret (psyk)

Hetki ennen peliä vedetyt hätäiset hermosauhut.

djupsjöbacka

Näppyläpelaajan rystyllä syvältä kämmenpuoleltaan vastustajan täydellisestä
kaarispinnistä melkein myöhästyen hätäisesti ja tuurilla tehty palautus, johon
yleensä liittyy myös sen jälkeinen omahyväinen tuuletus.

eiskola (harv)

Oivallus siitä, että pelin alusta noudatettu taktiikka ei ehkä sittenkään ole
oikea.

elehvä

Tapa, jolla tuomari yrittää kiinnittää tuomaripöydän ääressä istuvan toimitsijan
huomion eräpisteiden kirjaamiseksi.

elimäki

Paikannimi, joka aiheuttaa pöytätennikseen liittyvän mielleyhtymän tai
tuntemuksen.

elänne

Peluri, jonka parhaat suoritukset ovat auttamatta takanapäin.

ennyinen

Kohtelias kieltäytyminen kiusallisesta treenitarjouksesta.

friis (psyk)

Usein toistuva tunne siitä, että peli alkaa kulkea vasta siinä vaiheessa, kun
ottelu on jo käytännössä hävitty.

eno

Veteraanipelaaja, joka esittää kiusallisia kysymyksiä ja tsemppauksia
junioripelaajille.
Enon saama soripallo junioria vastaan. Sisältää suhteettoman suuret ja
tarkoitusperältään arveluttavat pahoittelut ja valittelut, ettei vanha mies saa
junioria vastaan saada sellaista etua.

enonkoski

frusti

Turhauttava ja pitkä, yleensä koko pelin kestävä ajatusprosessi, jonka
tarkoituksena on selvittää, onko vastustajan pahimmassa syötössä ylä- vai
alakierre. Tavataan yleisimmin kuuluisan oululaisen kirvessyötön
vastaanottajilla.

förby (harv)

Pieni pingispaikkakunta, jonka pelipaikkaa on lähes mahdoton löytää.

gerby
greus
haldi (harv)

Pelipaikka, jossa on edullinen kahvio.
Pöytään lyöminen niin, että maila hajoaa.

halikko

Hetkellinen epävarmuuden tunne sekanelinpelivoiton varmistuttua.

halivaara

Hetki ennen Joukkue-SM-finaalin päättymistä.

halkokari
halssila

Halvalla ja itselleen liian huonolla mailalla pelaava nuuka pelaaja.

halsua

Nuoruuden pingisidoli, joka myöhemmin kuitenkin osoittautuu aikamoiseksi
mulkeroksi.

haluna (biol)

Perusolotila hotellihuoneessa julma-ölkyn jälkeisenä sunnuntaina.

halvari (psyk iron)

Vastustajalle tämän onnistuneen lyönnin jälkeen sanottu lyhyt kehaisu
(yleensä "Hyvä!"), jonka todellinen tarkoitus on muistuttaa vastustajaa omasta
paremmuudesta.

hamari

Moukarimainen tappolyönti.

hamuna

Perusolotila välittömästi julma-ölkyn jälkeen.

hankala
hanko (psyk)

Pelaaja, joka häiritsee kilpailuja monilla eri tavoilla.

Tunne siitä, että kaikki mitä yrittää, onnistuu.

Tunnetila silloin, kun luulee olevansa varma voitostaan.

Kipsaava peluri.
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hapuoja

Perusolotila hamunan jälkeen.

harmoinen

Perusolotila hetki ennen julma-ölkkyä.

haukkaniemi (harv)
hauho

Tuomari, joka näkee soripallon, jota muut eivät näe.

heikkinen
heinäpää

Pöytätenniksen jokapaikanhöylä.
Pelaaja, joka kysyy ohjeita kaikista nykyteknologian tarjoamista
mahdollisuuksista huolimatta, kuinka löytää Ruskeasuon pöytätennishalliin.

hevoshaka

Pelihallin nurkassa oleva aidattu alue, jossa pallolaatikon avulla harjoitellaan
hevoslyöntejä (ks. Perinnesanasto). Hevoslyönnin idea on tässä hyödynnetty
nerokkaasti: hevoslyönnin perusperiaatehan on se, ettei sitä koskaan
palauteta.

hevossuo (harv)

Vastustajalle onnistuneesta hevoslyönnistä annettu rehti kehaisu.

hiiskoski

Vastustajan saama niukka kanttisori, jota esittää olevansa huomaamatta.

hikivuori
hikiä

Runsaasti kisojen aikana hikoileva pelaaja.

hillinki

Pelaajan yritys olla näyttämättä epätoivoista mielentilaansa vastustajalle.

himanen

Henkilö, joka pelin aikana uhkailee lopettavansa pelaamisen, jos häviää
käynnissä olevan ottelunsa omasta mielestään selvästi huonommalle
vastustajalleen.

himanka

Kilpailuihin osallistuvan peleistä se, jonka jo etukäteen tietää väistämättä
johtavan pelien päättymiseen ja kotimatkaan.

himos (anat biol)

Pelaajan sekanelinpelipariaan kohtaan tuntema, varsinaista pelisuoritusta
haittaava kiinnostus.

hirvonen

Epämiellyttävä tunne, kun huomaa joutuneensa samaan lohkoon luokan
ykkössijoitetun kanssa.

hitura

Se mitta, jonka verran verkkonauhaan osunut pallo yleensä menee pöydän yli.

hollihaka

Pelaaja, joka palauttelee hyvin nelinpeliparinsa tehdessä varsinaiset ratkaisut.
Nykysuomipöytätenniksen (?) puhtain ja menestyksekkäin hollihaka on Leksa
Kivelä.

hollola

Aavistuksenomainen, silmäpäyksellinen tunne hetki ennen vastustajan
tekemää "kusetusta".
Tuomari, joka keskeyttää alkulämmittelyn liian aikaisin vaatiakseen pelaajia
aloittamaan ottelun.

hopsu

Ilme sen pelaajan kasvoilla, jolle toinen pelaaja innokkaasti selittää juuri
voittaneensa ottelun ratkaisuhetkiä.

Tunnetila, jonka valtaan kilpailun järjestäjä joutuu, kun kilpailun alkuun on
vartti eikä tuomareita näy missään.

hosio

Hätilän yleisimmin käyttämä taktiikka, joka tunnetaan myös nimellä kolmen
pallon taktiikka: syöttö, palautus ja kova veto - palautuksesta riippumatta.

huissi

Ottelu, johon sinut kuulutetaan pelaamaan, vaikka luulit saavasi levätä
pidempään.

humppila

Pelipaikan läheinen kuppila, jonne pelurit pikkuhiljaa valuvat pelien päättyessä.

hupeli

Sarjaturnausviikonlopun toisen päivän ensimmäinen aamupeli.

hutunki (yl)

Sarjaturnauspäivän viimeistä peliä edeltävä joukkueen tekemä sisäinen
arpominen siitä, kuka saa huilata.

huumola (harv)
hyrylä (harv)

Pelipaikkakunnan kuppila, jossa on paljon viehättäviä naisia.
Kilpailujen johtajan tunne silloin, kun kilpailuorganisaatio toimii kuin ajatus.
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hyssylä

Nelinpelissä pelaajan parilleen antama hienovarainen vihjaus yrittää mielellään
vain palauttaa pallo pöytään sen sijaan että löisi ja mokaisi koko ajan.

hyötyy
häijää

Näppyläkumi teknisesti heikon pelaajan rystypuolella.

hämeenkoski

Jälkijättöisesti heitetty väittämä kanttisorista.

hätilä

Yli-innokas, yleensä nuori ja liima-avitteinen pelaaja, joka lyö taitoihinsa
nähden aivan liikaa ja liian lujaa antamatta vastustajalleen mahdollisuutta
ottelun häviämiseen.
Pukuhuoneen tuoksun kehitys kisapäivän aikana.

höyhtyä (biol)
ii (yl psyk)

Vastustajan riipilän jälkeen tullut oma soripallo.

Kaikki elintoiminnot lamauttava hetkellinen kauhuntunne, kun vastustaja
kyyristyy syöttämään pahinta syöttöään, jota ei vielä kertaakaan pelin aikana
ole pystynyt palauttamaan lähellekään pöytää. Ks. yli-ii.

iittala (yl psyk)

Jo ennen peliä iskevä pelko vastustajan ylivoimaisesta syötöstä, vrt. ii.

ikaalinen

Aika, joka kuluu kilpailuluokan ilmoitetusta alkamisajasta ensimmäiseen
omaan peliin ko. luokassa.

ilomantsi

Pingispelaajien kaveri, jonka osallistumiseen jälkipeleihin suhtaudutaan aluksi
nuivasti, mutta joka illan edetessä todetaan oivalliseksi seuramieheksi.

imari

Kohtelias mutta hyödytön yritys hengittää sisäänpäin nelinpelissä silloin, kun
edellinen ilta on mennyt pitkäksi.

imatrankoski

Antti Jokisen saama kanttisori.

ingankoski (yl psyk)

Tepi Pitkäsen pelipäivän aikana saamien kanttisorien määrä. Ks. myös karvia.

inha

Vastustajan pelin jälkeen suorittama veltto ja hikinen kädenpuristus.

iniö

Jatkuvasti valittava vastustaja. Vastoinkäymisten kasaantuessa iniöstä tulee
helposti närvä.

inkoo

Jälkijättöinen oivallus oikeasta pelitaktiikasta tiettyä vastustajaa vastaan.
Esiintyy vain siinä vaiheessa, kun peli on jo hävitty.

isokoski
isokyrö

Tärkeässä paikassa saatu kanttisori.
Isokokoinen pelaaja, joka liikkuu vähän, mutta saa pallot pöytään
kurkottamalla mitä ihmeellisimpiin asentoihin

iso-melanen

Tavallista isommalla lavalla varustettu maila.

ivalo (pilk)

Pelaajan joukkuetovereiden keskuudessa vallitseva tunnelma tämän hävittyä
ylimielisyyttään joukkuepelin viimeisen ottelun. Ks. kivalo.

jaapakoski

Vastaväittämä kanttisorista, ks. myös juupakoski.

jaatila

Se hetki erätauolla, jolloin valmentajan antamat neuvot menevät pelaajan
toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

jahkale

Yhden jumiskon aiheuttama aikaviive kilpailuaikataulussa.

jalanluiskahtamavaara

Vastikään suoritetun lattian vahauksen aikaansaama tilanne.

jalasjärvi
jalasto
janka
jatko
jouppi
joutsa (harv)

Liiallisesta harjoittelusta jalkaan tullut rakko.
Harvinaisen vikkelä pelaaja.
Pelaaja, joka spekuloi omia tappiopelejään rasittavan pitkään.
Ottelu, jonka pelaajat ovat kohdanneet useasti aiemminkin.
Outoja mantroja pelin aikana hokeva pelaaja.
Kilpailujen järjestäjä, jolla on taito saada kilpailut pysymään aikataulussaan.
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julmala

Valmentaja, jonka mielestä treeneihin kuuluu vain kova rääkki eikä niinkään
sosiaaliset elementit.

julma-ölkky

Pelimatkalla lauantai-iltana nautituista oluista järjestyksessään se, joka
väistämättä johtaa seuraavan aamun pelien luovuttamistodennäköisyyden
kasvamiseen lähelle 100 %.

jumisko

Kilpailujärjestäjän painajaispelaaja, joka osallistuu useaan pooliluokkaan,
menestyy niissä kaikissa ja sekoittaa kilpailujen aikataulun aiheuttaen yhden
jahkaleen.
Myös: vaihe, jossa lupaava juniori on samalla tasolla pitkän aikaa.

junno

Yksipuolinen pelaaja, joka ei pysty muuttamaan pelitaktiikkaansa, vaikka
nykyinen ei tuo tulosta.

juntinkoski

Markku Enströmin vastustajan saama kanttisori.

juopperi

Kisapaikka, jonne matkaamisen ensisijainen tarkoitus on päästä pois kotoa
viikonlopuksi ja satsata iltarientoihin.

jupakkakoski

Merkittävää spekulaatiota aiheuttava mahdollinen kanttisori.

juppura

Ärsyttävä kupla mailakumissa.

jurmo

Pelaaja, joka aina löytää kritisoitavaa kilpailujärjestelyistä.

juupakoski

Väittämä kanttisorista, ks. myös jaapakoski.

juurikoski

Toisessa peräkkäisessä pallossa saatu kanttisori.

juutinen

Pingisaiheinen juttu, jonka lehden toimittaja on luvannut julkaista, mutta jota
ei koskaan lehden sivuilla näy.

jäminki

Kilpailuihin hankituista palkinnoista ne ylimääräiset, jotka jätetään odottamaan
seuraavia järjestettäviä kilpailuja.

jäminkipohja
jämsä

Treenivuoro, jossa on vain selvästi itseä huonompia pelaajia.

jääliä (harv, psyk)
kaarela (harv)
kaarina

Kohteliaan töykeä ja ylivoimainen vastustaja, jolta saa usein ärsyttävän
selkääntaputuksen hävityn pelin jälkeen.
Tunteikkaalle junioripelaajalle häviäminen säälin vuoksi.
Paikkakunta, jonka junioripelaajien spinnitekniikka on silmiä hivelevä.
Ballongiin nojaava pelityyli.

kaarti

Ihmettely, kun et ehtinyt blokeeraamaan – yleensä vasenkätisen pelaajan –
sivukierrespiniä.

kaatuvankoski

Juha Nojosen saama kanttisori.

kaavi

Lohtuluokan arvonta.

kailo

Yliäänekäs pelaaja.

kaitainen
kaivoksela

Pelaaja, jonka lyöntirepertuaariin kuuluu lähes yksinomaan kämmenspin ristiin.

kajava

Valoisuusmitta. Pingishallin lattian ja seinien värit yhdessä valaistuksen kanssa
ovat yleensä suunniteltu tuottamaan noin 2,5 - 4 kajavan vahvuisen
valaistuksen, jonka avulla pallon näkeminen pelitilanteessa on mahdollista
pallon ollessa pöydän päällä mutta käytännössä mahdotonta katsottaessa sitä
lattiaa tai seinää vasten.

kakslauttanen
kalsaari

Pelaaja, joka pelaa toisinaan hyvin rohkeasti ja toisinaan turhan varovasti.

Lähes mahdoton, lattianrajasta haettu palautus.

Kylmissä olosuhteissa pelishortsien alle puettavat, yleensä pitkistä
alushousuista lyhennetyt lämmikkeet, joiden lahkeet ovat vähintään 10 cm
pidemmät kuin shortsien.
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Naispelaajan ulkonäköön kohdistuva huomattavan tökerö kehu, jonka taustalla
saattaa olla metoo-ajan henkeen sopimattomia taka-ajatuksia.
Sarjajoukkueen ylivoimaisesti paras pelaaja.
Tuplasori.
Pelaajan muiden pelaajien mielipiteistä suuresti poikkeava mielipide.
Tyylipuhtain karinkanta on Asko Kilpi.
Pelaaja, jonka mailan molemmilla puolilla on näppyläkumi.
Hikinen tunne ennen sunnuntaiaamun ensimmäistä peliä.

kastelli
karvia

Hikeä pöydän päälle valuttava pelaaja.

katalonia

Vastustamaton tarve tilastoida ja pitää kirjaa kaikista pöytätenniksen
kilpailutoimintaan liittyvistä asioista.

kattelus

Ennen peliä tapahtuva vastustajan mailan tarkistaminen.

katteluskoski

Vastustajan lyönti, josta jo hyvissä ajoin näkee, että kanttiinhan se osuu. Ei
tiettävästi koskaan palautettu.

katuma (psyk harv)

Tunne sen jälkeen, kun on vaatinut uuden pallon löyhin perustein.
Pelaaja, joka hakee toivottomalta näyttäviä palloja lattian rajasta.
Kaukainen pelipaikka, jonne on sarjapelien vuoksi mentävä.

kauhava
kaukajärvi
kausala

Pelaaja, jonka vastustajat saavat ottelua kohden huomattavan määrän
soripalloja. Ks. myös säkylä ja ingankoski.

Kiihkeä syksyn ensimmäisten kisojen odotus.

kekkonen

Tuhoon tuomittu yritys muuttaa lyhyeksi aiottu syöttö pitkäksi vasta sen
jälkeen, kun pallo on jo heitetty ilmaan.

kelpakka

Kilpailujen alkaessa huomattu virheellinen arvonta, joka kuitenkin kaikessa
hiljaisuudessa päätetään olla tekemättä uudelleen.

kemiö

Mailakumien puhdistamiseen tarkoitettu tarttila.

kennää

Pelaaja, jota et ole koskaan ennen nähnyt, mutta joka voittaa sinut helposti.
Valmentajan erätaukovinkki keskelle pöytää lyömiseen.

keskikylä
kestilä (harv)

Pelipaikka, jonka ruoka-, kahvi- yms. tarjoilu on poikkeuksellisen laadukasta.

kiekakoski

Spontaanisti lipsahtanut ilonkiljahdus saadusta kanttisorista.

kihilä

Tappion jälkeen suihkuun poistuvan pelaajan mielentila.

kihiskoski

Keskimääräistä enemmän päähän ottava vastustajan saama kanttisori.

kihniö

Epävarma tunne syötettäessä ottelupalloa itseä parempaa pelaajaa vastaan.

kiihtelysvaara

Tunnelataus, joka vallitsee juuri ottelunsa selvän johdon jälkeen hävinneen
nuoren pelaajan sekä valmentajan/isän välisessä keskustelussa.

kiljava
kilo

ZOLEE-huutoa jatkuvasti viljelevä ärsyttävä juniori.

kilpisjärvi

Pelityyli, joka perustuu äärimmäisen varmaan blokeeraus- ja palauttelupeliin.

kirjais

Pelaaja, joka ainakin kuvittelee tietävänsä kaiken pöytätenniksen säännöistä ja
tekniikasta. Kimmo Arenius: ”Pitkäaikainen haaveeni on aina ollut olla kirjais”.
Pelipaikka, jossa on sauna.

kiuaskallio (harv)
kirveskoski

Nimitys, jota käytetään sellaisen pelaajan mailasta, joka yrittää liimaa
lisäämällä korvata sen mitä taidoista uupuu.

Seppo Hiltusen syötössä saama kanttisori.
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kitka

Valmentajan ja pelaajan välillä vallitseva erimielisyys oikeasta pelitaktiikasta.
Myös perheellisen pelaajan kotona vallitseva tunnelma hetki ennen
pelireissulle lähtöä.

kitsi (halv)

Yleisnimitys kansallisten kilpailujen sijoille 3–4 sijoittuneiden palkinnoista.

kittilä (pilk)

Jo parhaat lyöntinsä lyöneen senioripelaajan liikehdintä pelin aikana.

kivalo (iron)

Joukkuetovereiden sanoma muodollinen kehaisu hyvästä yrityksestä pelaajalle,
joka on juuri hävinnyt joukkuepelin viimeisen ottelun. Ks. ivalo.

kolisto
kollaja

Pöytää mailalla koputteleva pelaaja.

komsi
konevitsa (harv)

Mietintä liittyen siihen, lähtisikö kilpailuihin vai ei.

korvala

Pieni paikkakunta, joka nousee suureksi pingispaikkakunnaksi innokkaan
puuhamiehen johdolla. Ylikiimingin lisäksi tunnettuja korvaloita on mm. Koski
TL.

koskenkoski

Tuhoon tuomittu tietoinen yritys saada kanttisori.

koski

Kanttisori.

kotvakko

Se hetki ennen syöttöä, jolloin syöttäjä rituaalinomaisesti pompottelee palloa.

koukkari
koura

Kuski, joka ajaa harhaan kisareissulla.

kuiskeri

Kahden pingispelaajan välinen salainen romanssi, jonka olemassaolosta kaikki
itseasiassa tietävät.

kuiskoski

Kysely mahdollisesta oikeasta vai väärästä reunaosumasta.

kuivaniemi
kuivasjärvi

Pelaaja, joka ei hikoile kisapäivän aikana ollenkaan.
Pelaaja, joka tulee kyytiisi pitkälle kilpailuistapaluumatkalle käymättä ensin
suihkussa.

kukaskoski (iron)

Kommentti Tepi Pitkäsen saamaan kanttisoriin.

kumarruskosk i

Ottelun viimeisessä pallossa saatu kanttisori.

kummakoski (harv)

Tepi Pitkäsen saama kanttisori.

kummatti

Pelaaja, jolla on hyvin hämmentävät keskustelunaiheet ja joka saattaa myös
käyttää niitä edukseen pelin aikana.

kumpula

Pelaajan selitysryöppy vastakärsityn tappion jälkeen katsomossa istuvalle
puolitutulle, jota ei voisi vähempää kiinnostaa.

kuolema
kuopio

Julma-ölkyn jälkeisenä päivä pelattava viisieräinen.

kupparla

Vastustajan ärsyttävä tapa hidastella pallojen välillä.

kurikka

Aulanko, joka joutuu kantamaan pöydät pois harjoitusten jälkeen, koska tuli
paikalle juuri kun kaikki pöydät oli harjoitusten alussa jo saatu paikoilleen.

kuronen

Se pelaajien välinen piste-ero, joka aiheuttaa kannustushuudon "Ylös vaan!".

kuroskoski

Kanttisorin mahdollistama teoreettinen mahdollisuus päästä mukaan
käytännössä jo lähes hävityn erän voittokamppailuun.

kustavi

Kiusallinen hetki, jolloin peli on jo kuulutettu, mutta mailaa ei löydy mistään.

kuusamo

Harvinaisen paljon pitkäksi mennyt lyönti.

Pelaaja, joka ehdottomasti haluaa tarkistaa vastustajan mailan ennen pelin
alkua.
Useita toistoja sisältävä tappolyöntien sarja.

Pelkällä kädellä lyöty palautus.

Kasvojen ilme, joka on mahdollinen ainoastaan silloin, kun seisoo
palkintopallilla ja joku ottaa valokuvan. Puhdasoppinen kuopio on ammakko.
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kuvansi

Someaktiivinen pöytätennispelaaja tai muu pingishenkilö. Suomen johtava
kuvansi on Arto Luukkainen.

kylmäkoski

Katsomoon huijaukselta näyttävä väittämä kanttisorista.

kyynämöinen (halv)

Vastustajan virheisiin perustuva pelityyli. Vrt. kilpisjärvi.

kälviä

Usein polttilaa seuraava lausahdus nelinpeliparille tämän mokattua helpon
lyönnin.

kämmenniemi
kärmeskoski

Pelaaja, jonka pelityyli perustuu pelkkään kämmenlyöntiin.

kärsämäki
kärväskylä

Pelihallin sisäilmasta valittava pelaaja.

kässälä
kääntä
köyhämäki

Pelipaikka, jonka tuomarit eivät puutu käsisyöttöihin.
Pelaaja, jolle deffua vastaan pelaaminen ei ole ongelma.
Pelaaja, joka osallistuu vain sarjapeleihin, ettei tarvitse maksaa kilpailujen
osallistumismaksuja.

kömmistö

Niiden pelaajien joukko, jotka pelimatkalla ilmestyvät aamulla
hotellihuoneeseensa vietettyään yönsä jossain muualla.

kääntä
köyhämäki

Pelaaja, jolle deffua vastaan pelaaminen ei ole ongelma.
Pelaaja, joka osallistuu vain sarjapeleihin, ettei tarvitse maksaa kilpailujen
osallistumismaksuja.

köyliö

Nykyään kovin yleinen, selän takaa tehty syöttö.

köyrykoski (psyk)

Viimeisenkin voitontahdon rippeen vievä vastustajan saama kanttisori.

lahti

Teurastusvoiton uhri.

laihia (yl psyk)

Pelipaikka, jossa vuosi toisensa jälkeen pystyy pelaamaan selvästi alle omien
taitojensa.

laitila
lamminalue

Hälläväliätyylinen peli siinä vaiheessa, kun ottelu on käytännössä jo hävitty.
Kohta, johon pelaaja laittaa vettä tai märän paperipyyhkeen saavuttaakseen
tossuilleen paremman pidon.

lapväärtti

Vähintään keltaisen kortin arvoinen suoritus.

lastukoski

Seitinohut kanttisori.

lastunen

Höyhenenkevyellä kosketuksella veistetty huikea alakierre.

leivonmäki

Itsevarmuutta (yleensä ennen peliä) uhkuva pelaaja.

leivätön

Pelaaja, jonka kilpailuiden aikainen ruokahuolto perustuu täysin kilpailupaikan
kahvion antimiin.
Sarjaturnaukseen varmuuden vuoksi raahattu mutta käyttämättä jäänyt
joukkueen nelos- tai vitospelaaja.

lepola

Jouni Flemmingin syötössä saama kanttisori.
Kaksipäiväisten kilpailujen paikkakunta, jossa on keskimääräistä rajoitetummat
illanviettomahdollisuudet.

lepsämä

Hälläväliä-pelityyli sellaista pelaajaa vastaan, jonka jo etukäteen tietää
varmasti voittavansa tai jolle tietää varmasti häviävänsä.

lestijärvi (absol)

Kuten juopperi, mutta pelimatkavarustukseen ei kuulu lainkaan pelivälineitä.

lieso

Huudahdus, että pallo oli sori, mutta jonka huutaja keskeyttää ja sanoo ettei
ollutkaan. Johtaa usein hämmentyneeseen välitilaan.

lieto

Epäselvästi sovittu harjoitusilta.

lievestuore

Lentokoneessa kuljetettavaksi kelpaava liima.

lihasula

Liiallisesta voimaharjoittelusta johtuva viimeisenkin tuntumanrippeen
menetys.

Pöytätenniksen elimäkisanasto

liimattainen

liitsola

08/2020

sivu 13 (19)

Se hetki, kun tajuaa, että kohta pitää lähteä treeneihin tai kisoihin, mutta
kumit ovat liimaamatta.
Mailakoteloon tai pelikassiin unohtunut pari vanhoja mailakumeja, jotka ovat
lopullisesti liimautuneet toisiinsa kiinni, yleensä liimapuolet vastakkain.

liminka
lintula
liperi

Hetki, jolloin huomaa, ettei pysty enää parhaimpaansa kyseisenä päivänä.
Puolustuspelaaja, joka syöksyy palloihin.

lipsala

Hikipisara mailakumissa.

lirikoski

Voiton kannalta jopa ahinkoskeakin hankalampaan tilanteeseen tullut
vastustajan saama kanttisori.

livohka (halv)

Tilanne, jossa pelaaja jättää saapumatta kilpailuihin tietäessään joutuvansa
ensimmäisessä pelissä luokan ykkössijoitettua vastaan.

loila (absol)

Se absoluuttisen humalan aste, joka saa pingispelaajien polttareissa viime
vuosina kunnostautuneen RUMILUS (Ruskeasuon Mieslaulajien Urheilullinen
Seura) -nimisen mieskuoron jäsenet luulemaan laulunsa kuulostavan hyvältä.

loimaa

Toisen kisapäivän aamuna korjaussarjaan tukeutuva pelaaja.

lorukoski

Huomattavan löyhin perustein esitetty väittämä kanttisorista, joka usein johtaa
nalkkikoskeen.

loukkaankoski

Kanttisorin saamisen ja muodollisen anteeksipyynnön jälkeen väläytetty,
vastustajan ärsyttämiseen tietoisesti tarkoitettu hymy.

luhanka

Lyttylässä vallitseva ilmapiiri.

luopa
luopajärvi
luopioinen

Valmentajan epätoivoinen kehotus taktisesti köyhälle pelaaja.
Valmentajan kehotus hikisiin treeneihin.
Epätoivon hetki, jolloin pelaaja luopuu pelitaktiikastaan ja yrittää jotain aivan
uutta. Turhaan, totta kai.

lusminki

Yleinen ilmapiiri pingisleirin kuntopiirin aikana.

lutakko
lyttylä

Kastellin aikaansaannos.

läsäkoski
maaninka

Lutakkoon osuva lyönti.

maksniemi
maranello
markkina
meinala

Liian nopeilla kumeilla pelaava pelaaja, joka yleensä on myös hosio.
Ruskeasuon pöydät 1 ja 2, joilla harjoituksia vetää legendaarinen Mara Autio.
Pelaaja, jolla on aina myynnissä valtava määrä käytettyjä kumeja.
Pelaaja, joka ei ikinä pääse lähellekään tavoitteitaan.

messilä

Ottelussaan ylivoimaisen pelaajan ärsyttävä tapa pyrkiä korostetun näyttävään
peliin mahdollisen yleisön kosiskelemiseksi.

mieto
mietoinen

Pelipäivää edeltävä treeni.

mikäkoski (iron)

Arvajankosken jälkeinen syöttäjän toteamus tapahtuneesta.

muonio
muteli

Pelaaja, joka virheellisesti väittää, että on hänen syöttövuoronsa.

Pälkäneen jälkeinen tilanne, jossa kokeneempi pelaaja huomaa tappion
todellakin häämöttävän.

Se paikka katsomossa, johon Finlandia Openin suomalaispelaajat kokoontuvat
keskustelemaan päivän peleistään. Ks. myös luhanka.
Piinaava prosessi, jonka divarijoukkueen kapteeni joutuu läpikäymään ennen
seuraavaa peliä haaliakseen joukkueen kasaan.

Savolaiskisojen kakkospalkinto.

Vaimealla äänellä suoritettu, yleensä omaa pelisuoritusta manaava loitsu.
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Betoniluokan kokovartalokipsi.

Himasen yleisimmin käyttämä muteli.
Pelaaja, jonka kisapelit menevät aina päin mäntyä. Tunnetuin tiettävästi vielä
elossa oleva mäntykari on Kai Tuovinen, joka totesi "mä tiesin, ettei mulla
tänäänkään ole mitään" – päivän ensimmäisen pelatun pallon jälkeen…
Jatkuvasti itseään kehuva pelaaja.
Se pelaajien joukko, joka joutuu ennen harjoituksia kokoamaan tai sen jälkeen
purkamaan pelipöydät.

nalkkikoski

Kiinnijääminen lorukoskesta.

nauska
nousiainen (harv)

Pelaaja, jonka puujalkavitsit eivät naurata ketään.

nuuksu

Liimauspaikan ilmapiiri.

närpiö (psyk)

Turtolan jälkeinen olotila, kun ensimmäinen erä on pelattu.

närvä

Pelaaja, joka kovaäänisesti ja jatkuvasti sättii itseään pelisuorituksestaan
riippumatta. Närvän esiaste on iniö.

nöykkiö

Pelipaikka, jossa suhtaudutaan nuivasti osallistujien pyyntöihin ja palvelu
tuomaripöydällä on kaikin puolin tylyä.
Todella tyylikkäällä lyönnillä saatu piste.
Pelastus, jossa käsi vääntyy mitä ihmeellisempään asentoon.
Pelaaja, joka kysyy tuntemattomilta vinkkejä vastustajiensa pelityyleistä.
Miehekäs yritys pelastaa pallo, mikä kuitenkin on tuomittu epäonnistumaan.
Reilusti.

oinen (harv)
olkahinen
onkiniemi
oriharo

Pelaaja, jolla on äärimmäisen harvinainen taito parantaa peliään
ratkaisupalloissa.

ossauskoski

Peter Erikssonin 1980-luvulla kehittämä syöttötekniikka.

outamo

Lähes olematon, yllättävä pomppu pallon osuessa pöydällä olevaan roskaan.

outokumpu (anat)

Kesätauon aikana pelaajalle ilmestynyt ylimääräinen etuylitys.

paaskoski (ival)

Sarkastinen pyyntö vastustajalle lisäkanttisorien suorittamiseksi.

pakettikuuset

Tiukassa kilpailutilanteessa rankkaripaikasta huonolla menestyksellä lyöty
tappolyönti.
Pelaaja, joka ehdottaa aina kilpailumatkalla kortin peluuta.
Erittäin huono kisapelipäivä, jolloin peruskipsin lisäksi vaivaa vielä
poikkeuksellisen huono tuntuma.
Erittäin jäykkä yritys kurottaa stoppariin. Esiintyy vain kilpailutilanteessa.
Tunne siitä, ettei kilpailutilanteessa saa itsestään kaikkea irti. Tunnettuja
pakurahonkaselityksiä ovat mm. "ei oltu alussa hereillä", "kroppa oli väsyneen
oloinen" ja "tukkoista oli".
Kipsauksen aiheuttama jatkuva janontunne.
Uskonnollisesta keskustelunavauksesta kisapaikalla seuraava kiusallinen tauko
kahden toisilleen vieraan pelaajan rupattelussa.

pakkala
pakukinpelto
pakulanoja
pakurahonka (yl psyk)

pakurla
pappinen
parainen

Kisoihin aina viime tingassa saapuva pelaaja.

pariisi (harv)
parikkala

Sekanelinpelipari, jonka parempi osapuoli on nainen.
Epätoivoinen yritys etsiä itselleen nelinpeliparia ennen SM-kisoja.
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parjakka

Ihmistyyppi, joka pingiksen keskustelupalstoilla epämääräisellä nimimerkillä
kritisoi kaikkea mahdollista tarjoamatta mihinkään ratkaisuja.

parkajoki
parkano
parkua

Parkanon kisoissa itkemien kyynelten määrä.
Liian aikaisin ensimmäisiin kilpailuihinsa tuotu juniori.
Nykyjunioripelaajan tavanomainen reaktio jokaisen hävityn pallon jälkeen,
kanttilyönneistä ja -soreista tai ottelutappiosta puhumattakaan.
Blokeerauksissaan jatkuvasti myöhästyvä pelaaja.

passoja
patakoski

Tappion sinetöivä kanttisori.

patana

Tunnetila kisoissa iltapäivällä, kun päivän aiemmista peleistä on tuloksena
pelkkiä tappioita.

perho (harv)

Naispuolinen peluri, joka innolla lähtee viikonlopun kestävälle pelireissulle vain
pörrätäkseen baareissa.

pieksämäki

Sarjajohtajan kotipaikkakunta.

pingiskoski

Tarvinneeko selitellä. Tällainenkin siis oikeasti on, Enontekiöllä!

pissiniemi

Pelaaja, joka vakuuttaa olevansa parempi pelaaja kuin mitä oikeasti on ja joka
selittelee runsaasti hävittyjen pelien jälkeen. Pissiniemi saattaa myös myydä
myös runsaasti käytettyjä pingistarvikkeita uudenveroisina tai pyytää
kohtuuttoman suurta bensarahaa pelireissuista.
Pelaaja, joka yrittää harjoitella tampioilua siinä kuitenkaan onnistumatta.

polkumäki
polttila
porsaskoski
posio (yl)

Tapa, jolla pelaaja nelinpelissä vilkaisee pariaan tämän mokattua helpon
lyönnin. Polttilaa tehostetaan usein kälviällä.
Pitkänäppyläpelaajan saama kanttisori.
Noin talonkorkuinen tappopaikka, jonka jollain ihmeellisellä tavalla onnistuu
munaamaan.

puhinniemi

Puhina, kun yritetään nujertaa voittoon menossa oleva nuorempi ja
kokemattomampi pelaaja. Puhinniemitekniikan on äärimmilleen ja
menestyksekkäimmin vienyt Suomessa Pasi Valasti.

puijo

Äärimmäisen tiukalta näyttävä täysin löysä alakierresyöttö.

puntala
pyhtää

Kisapaikka, jossa on tarjolla rahapalkintoja.

pälkäne

Paha alatilanne, jossa kokeneempi vastustaja edelleen kuitenkin uskoo
voittoon.

pälpälä

Pelin aikana jutusteleva, usein vanhempi pelimies.

päntäne
pökköperä

Vastustajien pelityylien opiskeluun erikoistunut pelaaja.

pöljä (pilk)

Rehti pelaaja, joka jatkopalloilla myöntää kaksoiskosketuksensa, vaikka kukaan
muu ei sitä huomannut.

pöytyä

Hyvän pelaajan kohtalo saada kilpailujen loppupuolella uusia pelejä heti
voitetun ottelun jälkeen ilman, että ehtii edes välillä poistumaan ko. pöydältä.

raamattu
rauma

Uskonnollisista asioista pelipaikalla innokkaasti keskustelua yrittävä pelaaja.

rautavaara
rautio

Raution kohtaaminen luokan finaalissa, kun itsekin alkaa olla ihan finaalissa.
Kisoissa valtavan määrän otteluita pelaava veteraanipelaaja.

Omaa tappiotaan läpinäkyvän korostetusti vähättelevä pelaaja. Ks. myös
ruotsinpyhtää.

Täyskipsissä suoraan verkkoon söhelletty syöttö.

Alakuloinen tunnelma, kun aloittaa ottelun sellaista pelaajaa vastaan, jota ei
vielä koskaan ole voittanut.
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rehvo (halv)

Ikääntynyt peluri, jonka jutut eivät vuosien mittaan vähene samassa suhteessa
taitojen kanssa.

riipilä

Kahden vastustajan soripallon jälkeinen oma lyönti, jonka toivoisi olevan
häijää, mutta joka hipaisee verkkonauhaa keskellä pöytää ja menee hituran
verran sivusta ohi.

risteys (geom)

Se kohta pöydän keskellä, jossa kahden ristiin pallottelevan parin pallot
kaikkien todennäköisyyslaskentamallien vastaisesti jatkuvasti osuvat toisiinsa.

rullari
ruotsinpyhtää

Paljon verkkosoreja saava pelaaja.

rääkkylä

Pelaajan (yleensä naispuolinen) puoliso, jonka on vaikea ymmärtää koko
viikonlopun kestävän pelireissun välttämättömyyttä.

sappio

Poikkeuksellisen harmittava tappio.

saunakari

Pelaaja, jonka täytyy päästä saunaan pingiksen pelaamisen jälkeen. Tiettävästi
ainoan täysin oikeaoppisen saunakarin on suorittanut Pekka Kolppanen, joka
joskus 1980-luvulla marssi viimeisen TOP-10-turnauspelinsä jälkeen suoraan
saunaan. Ja pelikamat päällä, tottakai…
Taitavaa blokeeraajaa vastaan pelatessa vuodatettu yleensä turha hiki.

seinäjoki
seläntaus (harv)

Omaa pelimenestystään länsinaapuriin suuntautuneella pelireissulla
läpinäkyvän korostetusti vähättelevä pyhtää.

Äärimmäisen vaikea, selän takaa suoritettu lyönti, jolla pyritään vastustajan
itseluottamuksen murskaamiseen pallotteluvaiheessa ennen peliä.

sievi (anat biol harv)

Muun kuin taitojensa takia haluttu sekanelinpelipariehdokas.

sihvonen
siksala

Pelaaja, jonka kädenliikkeet ovat huomattavasti vahvemmat kuin jalkojen.

skriko

Pelitossujen synnyttämä, pingishalleihin oleellisesti kuuluva ääni.

skutas

Paikka johon hätilä yleensä sijoittaa hosion.

småbönders

Pienen maaseudulta tulevan seuran porukka, joka kannustaa toisiaan niin, että
koko sali varmasti kuulee.

sortavala

Ensimmäisellä kierroksella pudonneiden välinen keskustelu pelipaikan
huonoudesta.

sotkamo

Hyökkääjäpelaajan kompromissispinni deffupallosta, josta ei ole
aavistustakaan, onko se tiukka vai löysä; ei vahingossakaan mene pöytään.

soukainen (yl psyk)

Hillingin aikaansaama psykosomaattinen reaktio: yleensä tuhoon tuomittu
yritys tukahduttaa huulille väkisin pyrkivä kirosana silloin, kun peli menee aivan
per... huonosti.

suvipielinen
sveitsi

Treenikerta kesällä heikolla motivaatiolla.

säkylä

Pelaaja, joka saa ottelua kohden huomattavan määrän soripalloja. Ks. karvia.

taavetti

Pelaaja, joka päätyy erilaisista harjoituskuvioista huolimatta aina kauas
pöydästä pelaamaan varmistelevaa peliä. Nykyisin suomipingiksen
puhdasoppisin taavetti on Miikka O´Connor.
Haku, jossa pallon tavoittamiseksi täytyy ottaa useampi askel.
Pelipaikka, jossa on poikkeuksellisen isot laarit
Tampioilusta valittava vastustaja.
Pelaaja, joka polkaisemalla maata syöttöhetkellä - yleensä turhaan - yrittää
estää vastustajaa kuulemasta kierteen.
Pelipaikka, jonka lattia ja tuomarit antavat oivan mahdollisuuden tampioluun.
Lämmittely ennen palloa vartaloa heiluttelemalla.

taipalus
taivalmaa (harv)
tampere
tampio
tampionkeidas
tanhua

Epäsäännöllinen jalkatyö.

Aikansa palvelleille pelitossuille ominainen tuoksu.
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tarttila

Pingisvälinekaupoissa myytävä lisätarvike, jonka tarpeellisuus on vähintään
kyseenalainen. Puhdasoppisia tarttiloita ovat esim. Joolan joskus 80-luvulla
lanseeraama, mailan kylmässäkin lämpimänä pitävä thermo-mailakotelo sekä
erilaiset mailakumien puhdistamiseen tarkoitetut kemiöt.

tasala

Poikkeuksellisen paljon viisieräisiä pelaava pelaaja, joka usein on tästä syystä
myös jumisko.
Pöytätenniksen aloittanut tennispelaaja, jonka tekniikka ei ole ihan kuin
pöytätenniksen oppikirjoista.

tennilä
tervo

Puolitutulle pingispelaajalle kohdistettu outo päännyökäytys, jonka voi
halutessaan tulkita tervehdykseksi. Käytetään silloin kun ei olla varmoja
pitäisikö tervehtiä vai ei.

tesoma
toijala
toivakka

Kiusallinen kehu kaunista yhteispeliä pelaavalle sekanelinpeliparille.
Jonkun pelaajan upeaan jalkatyöhön kohdistuva ihailu.

tornio

Erityisen korkea, vahvasti yläkierteinen ballongi. Ks. alatornio, ylitornio.

toivola

Pelaaja, joka esittää kilpailuorganisaatiolle useita mitä eriskummallisimpia
toiveita ja kysymyksiä, ja jonka henkilöllisyydestä kilpailujohdolla ei ole
hajuakaan.
Keskivertopelaajan ajan kultaamat muistot uran parhaista hetkistä.
Äänekäs ja huolehtivainen iäkkäämpi naispelaaja.
Henkeen ja vereen -spinnipelaajan kommentti lyhytnäppyläpelaajalle hävityn
ottelun jälkeen.
Pelaaja, joka jää seisomaan kulkuväylälle kilpailuissa.

torino
tuira
tuiskula
tulppio

Henkilökohtaisten SM-kisojen alkupoolin sijoittamaton pelaaja.

tunkelo

Pelaaja, joka itsepintaisesti tyrkyttää jatkuvasti itseään (sarja)joukkueeseen,
vaikka ei ole koko kautena voittanut yhtään peliä.

turenki

Nelinpelissä lipsahtanut tuhnu, jonka turhaan kuvittelee jäävän muilta
huomaamatta.

turtola (psyk)

Pelaajan henkinen vireystila tämän valmistautuessa sarjaotteluun, kun
ottelusuhde kauden aikaisemmista peleistä on 0–10.

tuupovaara

Tuomareita alituisesti vaaniva uhka joutua tuomitsemaan kahden
puolustuspelaajan välistä ottelua.

tyrkkö

Selvästä lyöntipaikasta suoritettu löysä, usein korkea alakierrepalautus.
Tilanne, jossa pelaaja yrittää antaa toiselle pisteen, vaikka tuomari ehdottaa
pallon uusimista. Ks. myös pöljä.
Pöydällä olevasta kuminpalasta suuntaa muuttava outamo.
Hyvästä pelistä kiittämiseen vastaus "no ei kyllä ollut".
Maaseudun seura, jonka pelaajisto on pääsääntöisesti iäkästä miesväkeä.

tyry
törö
töysä
ukkolanperä
uppsala

Vastustajan pöydän päältä lyömä yllättävä rystysivualakierreblokeeraus, johon
on lähes mahdoton ehtiä.

uro (anat psyk säänn)

Hetki ennen peliä yllättävä tarve käydä vessassa.

uurainen (anat psyk)

Välittömästi pelin alettua yllättävä tarve käydä vessassa.

uusikylä
vaala
valkeakari
valkola

Pelipaikka, jossa ei ole ennen järjestetty pöytätenniskilpailuja.
Yksipäiväinen kilpailutapahtuma.
Pelaaja, joka tulee pingisharjoituksiin tai kisoihin valkoisessa paidassa.
Pelisali, jossa pallo hukkuu valkoisiin seiniin.
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valvatti

Omalle kohdalle sattunut täydellinen arvonta SM-kisoissa, joka häiritsee unen
saamista ennen kisoja ja jonka tuoman edun luonnollisesti itse töpeksii
varsinaisessa pelissä.

vampula

Vastustaja, jonka pelitaktiikasta ei erkkikään ota selvää.

varjakka

Seuran taitava kakkosjuniori, jota kehutaan suhteettoman vähän verrattuna
seuran ykkösjunioriin.
Pelipöydän pinnassa olevaa pölyä ja muuta roskaa, jotka aktivoituessaan
saattavat johtaa outamoon.

vehkoo
vekka

Sarjajoukkueen kolmas, A- tai Y-pelaaja, joka ei koskaan saapunut pelipaikalle.

vekkeli

Omalla ylivoimallaan vastustajan kustannuksella leikittelevä pelaaja.

venga

Vasenkätisen pelaajan spinnissä oleva nurinkurinen sivukierre, joka tekee
lyönnistä erityisen hankalan blokeerattavaksi.

vihanti

Erityisen epämiellyttävä vastustaja.

virdois

Energiajuomaa nauttinut pelaaja.

virkkala (yl)

Yleensä hyödytön tai väärään lopputulokseen johtava ajatusprosessi
jatkopalloilla, jossa mietitään, minkälaisen syötön suorittaisi seuraavaksi.
Jatkuvasti pelin aikana juttua veistelevälle pelaajalle esitetty huomautus.

vitsiälä
voitoinen

vähäkyrö
vähä-äiniö
välikylä

Toiselle pelaajalle kohdistettu "vilpitön" pahoittelu huonosti menneistä
kisoista, kun on kysynyt "Miten on pelit menny?" - yleensä juuri sen jälkeen,
kun on itse voittanut oman luokkansa.
Pelaaja, joka mieluummin luovuttaa kuin kurkottaa toiselle puolelle pöytää
menneeseen palloon.
Ujo pelaaja, joka ottaa peliään koskevat kehut vastaan kiusallisella hymyllä.
Tuntematon paikka, jonka pienelle huoltoasemalle pysähdytään kahville
pelireissulla.

välkki

Se pingishallin vilkkuvista kattovaloista, jonka lopullinen sammuminen
aiheuttaa valaistuksen himmenemisen alle 2,5 kajavaan.

vöyri
ylentola

Liian vaativa sarjajoukkueen kapteeni.

ylettylä

Katse, jonka etukäteen parempi pelaaja luo vastustajaansa ennen peliä
suoritettavassa kättelyssä.
Mitta, jonka stoppari yleensä menee yli vastustajan pöytäpäädyn.

yli-ii (absol yl psyk)

Kuten ii, mutta jatkopalloilla.

yli-kieri

Harvinainen lyönti, joka vierähtää verkkonauhasta vastustajan
pöytäpuoliskolle, vrt. ali-kieri.

yliluoma (absol)

Poikkeuksellisen erikoinen pelityyli.

ylinen (yl)

Löysästä alakierteestä lyöty perusspin.

ylistaro
ylitornio (absol)

Vanha pelimies, joka tulee treenaamatta kisoihin. Huonolla menestyksellä.

ylläs

Epärealistinen tavoite voittaa itseä korkeammalla ratinlistalla oleva pelaaja.

yläne

Tasoitusluokan ykkössijoitettu.

yppäri
ypäjä

Syöttö, jonka kova yläkierre yllättää vastustajan.

Ylimitoitettu, usein messilään liittyvä tornio, joka menee vähintään metrin
pitkäksi tai leveäksi. Ks. alatornio.

Empaattisalistunut "ylös vaan" -kannustus toivottomassa alatilanteessa.
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yrityspuisto

Pingiskoulu, jonka valmentajan opit aiheuttavat epäilyksiä valmennettavissa ja
ovat liian vaikeita sisäistettäväksi.

åbo

Nelinpelin kolmannessa erässä havaittu väärä vastaanottojärjestys.

ähtäri
äänekoski

Pelin aikana voimakkaasti ääntelevä pelaaja.

äänikoski

Kanttisori, jota ei silmällä huomaa, mutta jonka kuulee.

överjeppo

Vastustaja, joka pelitilanteesta riippumatta on aina äärimmäisen rehti ja
korrekti – ja siksi lähes sietämätön.

Aggressiivisesti esitetty kanttisoriväittämä.

