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Sissejuhatus
Avaliku arutelu tähelepanu all on sageli olnud jumalateenistuste külastatavuse
vähenemine, mille põhjusi on aga vähe uuritud. Käesolev töö keskendub kristlikule
sõnakasutusele, täpsemini „patu“ mõistele. „Patt“ on luterliku liturgia üks olulisemaid
sümboleid, pikaaegse kasutustraditsiooni ning sügava sisuga, see puudutab tahes või tahtmata
kõiki inimesi, kes võtavad osa jumalateenistusest. Seejuures on loomulik (ja väga vajalik), et
kirikusse satub tihti ka inimesi nn tänavalt, neid, kes pole kursis liturgias kasutatavate
spetsiifiliste mõistete teoloogilise tähendusega.
„Patu“ mõiste on luterlikus kirikus püsinud oluliselt muutumatu dogmana aastasadu,
samas on „patu“ tähendus aga kirikuvälises kasutuses viimastel kümnenditel kardinaalselt
muutunud. Sekulaarse taustaga inimesele on teoloogiliselt kahetähenduslik „patt“, “patud“
raskesti mõistetav, sest teoloogid annavad erinevaid tõlgendusi, kindel definitsioon aga
puudub. Kuna tavakodaniku jaoks on „patt“ ka emotsiooni tekitav sõna, siis on hoiaku
kujunemises oluline, kuidas sellest mõistest aru saadakse ning seda tõlgendatakse. Liturgias
sagedalt kasutatav sõna „patt“ ei jää kristlusest huvitunule kindlasti märkamata.
Arvan, et väga oluline on liturgiast osalejatel sellest tekkiv mõistmine ja tõlgendus (vt
Aarelaid, lk 8). Juhul, kui jumalateenistusel kasutatav terminoloogia tekitab kirikulises
vastuolulisi mõtteid, või inimese keeletaju ei ühti liturgi omaga, võib see kaudselt mõjutada
ka kiriku potentsiaalsete liikmete hulka. Liturgilise keele keerukusest räägib ka V. Ehasalu (vt
lk 7). Juhuslik kirikuline võib küsida, kuuldes sõna „patt“, kes on patune? „Kas mina olen
süüdi ja kas ma võin tunda ennast pärast kõikide pattude andekssaamist neist vabana - või
siiski ei tohi“?
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada, milline on mõiste „patt“ tähendus
tänapäeval (eelkõige sekulaarsele inimesele) ja kuivõrd ühtib see kiriklikku keelt hästi
tundvate inimeste arusaamaga (viimaste all mõtlen eeskätt teolooge ning vaimulikke). Üks
rakenduslik suund minu töös on uurida, kuivõrd sõnale „patt“ oleks tarvis alternatiive ja kas
neid on pakutud. Selleks on vaja analüüsida, kuidas tänapäeva inimene mõistab pattu,
milliseid erinevusi on kiriku- ning argikeele vahel, ning arvestada teoloogide seisukohti.
Leidmaks erisusi ja kattuvusi tänapäevase ning traditsioonilise kirikliku sõnakasutuse
vahel, vaatlen mõiste „patt“ tähendusvälja ning tõlgendust erinevates allikates, milleks on:
ajakirjandus, teoloogiline kirjandus, teatmeteosed ning teoloogide arvamused (intervjuuna).
Sekulaarse inimese arusaamu „patu“ mõistest uurin esmajoones ajakirjanduses
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avaldatud materjalidest. Analüüsin mõiste „patt“ ning tema teisendite esinemissagedust ning
tähendusvariante Postimehe 2009. aastakäigu kirjutiste alusel. Jaotasin uuringualused sõnad
teemavaldkondadesse, mille analüüsil pidasin oluliseks ka kontekstis sisalduvat mõtet.
Peamine küsimus ajakirjandusandmete vaatlusel on: Mida peab sõna „patt“ all silmas
Postimehe vahendusel kirjutav kaaskodanik? Selleks et ajakirjandusest saadud andmeid
analüüsida ning hinnata, vaatlen võrdluseks ka mõiste „patt“ kohta avaldatud kontseptsioone
teatme- ning teoloogiaalasest kirjandusest.
Teatmeteosed annavad uuritava sõna tähenduse määramiseks võimalikke sünonüüme
ning näitavad teatud määral ka sõna arengulugu, teoloogiline kirjandus aga võimalikke
tõlgendusi, sünonüüme ning definitsioone. Lisainfo saamiseks „patu“ käsitusest nüüdisaja
luterlikus kirikus küsitlesin kaht tunnustatud teoloogi. Intervjuud annavad vahetut ja
operatiivsemat teavet, näidates hetkeolukorda.
Andmete analüüsi teostasin Meri-Liis Laheranna järgi keelekasutuse uurimiseks
soovitatud diskursusanalüüsi abil (kvalitatiivse sisuanalüüsi üks vorme). Meediaandmete
juures rakendasin ka kvantitatiivset, esinemissagedusele keskenduvat sisuanalüüsi.
Erinevate allikate analüüsil kasutasin järgmisi kriteeriume: patu diskursus Piiblis, kiriklikus keeles

ja ajakirjanduses ning enamkasutatud sünonüümid ja metafoorid.

Ajakirjandusandmete alusel koostatud patu diskursuse analüüsil kasutan võrdluseks
eesnimetatud diskursuste andmeid. Teatmeteoste andmete analüüsil kasutasin lähilugemise
meetodit kui tähtsatele, väikesemahulistele tekstidele soovitatut.
Käesolev töö keskendub vaid ühele tahule kiriklikku keelde suhtumises. Vaatluse alt
jääb kõrvale näiteks usuliste sümbolite järjekindel alavääristamine kommunistliku režiimi ligi
50-aastase võimu vältel või religiooniõpetuse väike maht koolides tänapäeval. Tõenäoliselt on
ka need tõigad mõjutanud eestlaste usulist aktiivsust.
Esimeses peatükis on uurimisteema teoreetilised lähtekohad. Kuna käesolev töö
vaidlustab teatud osas „patu“ praeguse sõnalise vormi otstarbekuse, tõin keelekasutuse
uuringu vajalikkusest mitme autori arvamuse. Teoreetilistes lähtekohtadest märgin M.-L.
Laheranna käsitust keelekasutuse uuringutes kasutatavatest tähendussüsteemidest ja J. R. W.
Stotti kirjeldust teoloogia keele omapärast. Veel on esimeses peatükis lahti seletatud
olulisemad tekstis esinevad mõisted. Peatüki lõpus on „patu“ mõistega kaasnevast moraalist
tänapäeval.
Teises peatükis on juttu kasutatavatest metoodikatest. Üldistades on tegu
diskursusanalüüsiga, kuid iga teemavaldkonna puhul on analüüs teatud osas erinev, lähtuvalt
allika iseärasustest.
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Kolmas peatükk koosneb patu diskursusest Piiblis ja kiriklikus keeles. Mõlemast allikast on
näited.
Neljandas peatükis on töös kasutatud kirjanduslik materjal koos analüüsiga diskursuste
alusel ning seletus „patu“ mõiste põhi- ja kõrvaltähendustest. Peatüki lõpus on kaks
intervjuud praktiseerivate teoloogidega „patu“ tähendusest luterlikus kirikus.
Viies peatükk sisaldab peale võrdluse ka ajakirjandusandmete valiku selgituse ning
nende kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi.
Selle uurimistöö alusmaterjal on valitud Postimehe kirjutistest, kuna ajakirjanduses
kajastatu annab üsna laiahaardelise pildi elanikkonna sõnakasutusest. Viimase all mõtlen sõna
„patt“ ja selle teisendite kasutusharjumusi.
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1

Uurimisteema teoreetilised lähtekohad ja mõisted

1.1

Teoreetilised lähtekohad

Kasutan oma uurimistöös diskursusanalüüsi meetodit. M.-L. Laherand annab
diskursusanalüüsi teoreetilisteks eeldusteks: 1) Oletus keelekasutuse sotsiaalset tegelikkust
loovast loomusest; 2)… mitmete kõrvuti eksisteerivate ja omavahel võistlevate
tähendussüsteemide olemasolust); 3)… tähendusliku tegevuse kontekstuaalsusest; 4)…
keelekasutuse mitmesuguseid tagajärgi tootvast loomusest.1
Käesolevas töös on tähelepanu all sõnade tähenduslikkus kontekstis (meediamaterjalid) ning
keelekasutuse sotsiaalseid tagajärgi tootev loomus. Peamine uuringu objekt on „patu“ mõiste
tähendusväli. Renate Pajusalu järgi on tähendusväli tähendusliku ühisosaga sõnade
struktureeritud hulk. Välja mõistet kasutades oletatakse, et ka iga tähendus üksi moodustab
mingi ala, lähedaste tähenduste alad aga omakorda tähendusvälja2.
Kiriku liturgia viiakse läbi valdavalt kindlaksmääratud teksti alusel, samas on oluline
arvestada, et selle mõju võib olla kuulajatele erinev. Tekstides sisalduva tähenduse kohta
ütleb Meri-Liis Laherand järgmist: Tekstid on märgistatud ülemäärase tähendusega ning
seepärast on vältimatu, et neid loetakse erinevalt. Tähenduse ülemäärasus tuleneb keele ja
retoorika mitmetähenduslikust loomusest. Erinevad lugejad lahendavad igas tekstis sisalduva
ähmasuse ja mitmemõttelisuse omal viisil, vastavalt oma arusaamadele, mille nad toovad
igasse konkreetsesse teksti.3
Üks sõnatähenduse uuringu olulisust põhjendav tekst on Aili Aarelaiu „Rahva
mälumustritest“. Tema vaatluse all on kakskeelsuse probleem, millega saab kõrvutada ka
rahvapärase ja teoloogilise keelekäsituse koosesinemisest, sest siin tekstis on tähelepanu all
tähendus kui märgisüsteemi osa, kahe erineva tausta mõjudes:
… konkreetse etnose asumine korraga mitmete erinevate ja kohati vastandlike stereotüüpide
mõjupiirkonnas. … Kakskultuursusega kaasnev ebapüsiv seisund viib tihti etnilis-kultuurilise
assimilatsioonini. 4
Sõna tähenduse mõistmisel ning eelnevast tuleneval suhtumisel on tihe seos
veendumusega.. Kui eelnevalt on inimesel milleski kujunenud hoiak, siis suure tõenäosusega
ei muutu see ühe pooleteise-tunnise jumalateenistuse jooksul. Kui inimene kuuleb midagi, mis
häirib tema emotsionaalset rahulolu, pole kindel, kas ta tahab veel sarnast jumalateenistust
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Meri-Liis Laherand, „Kvalitatiivne uurimisviis“, 2008, lk 41	
  
	
  Renate Pajusalu, „Sõna ja tähendus“, Eesti Keele Sihtasutus 2009, lk 131	
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  Meri-Liis Laherand, „Kvalitatiivne uurimisviis“, 2008, lk 41	
  
4
	
   Aili Aarelaid, „Rahva mälumustrid“, Olion ,Tallinn 1990, lk 123.	
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külastada. Pean silmas inimest tänavalt, mitte kristlike väärtustega juba tuttavaid inimesi, eriti
noori, kelle jaoks on järgmine tegevus piltlikult öeldes hiirekliki kaugusel ning
jumalateenistuse võib sulgeda nagu faili.
Veendumustest ütleb Aili Aarelaid: (veendumused on) sotsiokultuurilise kogemuse
põhielemendid, niisugused teadmised ja käitumismustrid, mille tõesuses inimene ei kahtle.
Veendumuse puhul seondub tunnetus uskumise ja emotsionaalse rahuloluga. 5
Jaan Lahe (kirikuõpetaja, teoloog ja religiooniloolane) kirjutab muuhulgas inimeste
arusaamades levinud negatiivsetest stereotüüpidest kristliku terminoloogia suhtes: Olen
kogenud, et paraku on Eesti ühiskonnas sageli raske rääkida religioonist ka mitteteoloogilises
võtmes, sest mitte ühegi teise kultuurinähtuse suhtes ei valitse nii palju hirme, eelarvamusi ja
negatiivseid stereotüüpe kui religiooni suhtes.6
Kuna viimasel kümnendil õpetatakse koolides religiooni väga vähe, siis ilmselt ei
hooma noorem põlvkond kristlike mõistete tähendusvälja, vaid tõlgendab seda oma väheste
teadmiste ajel. R. Palmaru kirjutab tähenduse mõistmisest: Üksiku nähtuse või märgi
tundmisest ei piisa: tähenduse mõistmiseks tuleb tunda seda keelt ja kultuuri, kust märk või
nähtus pärit on7
Analüüsin oma töös sõna „patt“ tähenduse avamiseks erinevaid teemavaldkondi,
vastavalt nende iseärasustele. Teoloog J. R. W. Stott on kirjutanud: Tõsiasi, et teoloogia keel
erineb mitte ainult argipäevakeelest ja teiste teaduste keelepruugist, vaid peale selle on ka
killustunud konfessioonide, teoloogiliste koolkondade erinevaks rühmakeeleks ja koguni
üksikute teoloogide erikeeleks, on tekitanud praegusaja teoloogias keelesegaduse, millest
võidakse väljapääsu leida vaid sel teel, et selgitatakse kasutatavaid mõisteid nende endi
keelevaldkonnas.” 8 J. R. W. Stott peab oluliseks, et väheneks ebaselgus kristlikest mõistetest
arusaamisel. Praegusaja teoloogia üks olulisemaid mõtlemisülesandeid, mis talle esitatakse
keeleanalüütilise filosoofia poolt, on tema oma mõistete selgitamine ehk semantika. Ilma selle
filosoofia neutraalset deskriptivismi omaks võtmata peab ta küsima, kas mõni mõiste teatud
keelevaldkonnas midagi muud ei väljenda kui mõnes teises ja ta peab sel viisil ebaselged ning
mitmemõttelised mõisted selgeiks ning ühemõtteliseks tegema. 9
Sarnaselt J. R. W. Stottile, kirjutab ka V. Ehasalu liturgilise keele keerukusest: … Kui
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Aili Aarelaid, „Rahva mälumustrid“, Olion ,Tallinn 1990, lk 123	
  
	
  Jaan Lahe, „Milleks on vaja religiooni“, Postimees, 19. 09.2009	
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  Raivo Palmaru „Juhatus kommunikatsiooni teooriasse, Tallinn 2003 lk 67	
  
8
John R.W.Stott , „Ristiusu alused,” LOGOS, Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus, lk 54, 55
9
	
  John R.W.Stott, „Ristiusu alused” LOGOS, Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus, Lk 54, 55	
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liturgiast rääkida, siis on patt üks keskne mõiste eelkõige pihitalituse juures. Peale pihitalitust
võib inimene tõesti mõelda et ta on nüüd pattudest vaba. Oma eluloos inimene ei ole pattudest
vaba, kuid armukuulutuses (absolutsioonis) on (vt Ehasalu, lk 25).

1.2

Mõisted, diskursus
Jokise jt järgi tähistab termin „diskursus“ sotsiaalsusega kaasnevaid nähtusi või nende

osi, mille varal konstrueeritakse maailmas toimuvate protsesside mõistmist ning suhteid.
Viimased aga on ise sellesama sotsiaalse maailma poolt loodud. Autorid annavad terminile
„diskursus“ ka sünonüümse variandi: „tõlgendusrepertuaar“.10
Kuna kasutan töös palju sõnu mõiste, termin, väljend (mitmesõnaline), selgitan esmalt
lahti nende tähenduse. Markku Ihonen ütleb, et mõiste on eeskätt abstraktse mõtlemise
vahend, kuna termin on teadusliku mõiste nimetus, kuid paljus on nad kattuvad, Ihonen
kasutab neid ka sünonüümidena.11
Samast teemast kirjutab Riin Vihalemm: „Teadus opereerib peamiselt mõistetega.
Mõiste fikseeritakse kas definitsiooni abil või mingi konkreetse teadusala defineerimata
algmõistena. Terminid on fikseeritud tähendusega ja orienteeritud antud teaduses
kasutatavate mõistete süsteemile. Termin võib esineda ka sümbolina.12
Seega võiks käsitleda „pattu“ teoloogide poolt täpsemini määratletud juhtudel ka
„terminina“, kuid selle töö sõnakasutuse juurde sobib „patu“ kohta paremini määratlus
„mõiste“. Argikeele näidete korral kasutan mõiste asemel „sõna“ või „väljend.“
Patt on kristliku ideoloogia üks oluline sümbol. Sümbolid kannavad endas alati mingit
tähendust. Patu juures võime rääkida ka tähendusväljast, sest see on sedavõrd teisendi- ja
nüansirikas.
Mõistele “patt” ühest definitsiooni ei ole, enamik arvamusi selle kohta on vähem või
rohkem erinevad. See on ka arusaadav, sest patutegu defineeritakse ühel, pattu kui kalduvust
teisel ja pattu kui saatust kolmandal viisil (sarnase mõtte pakkus ka Vallo Ehasalu intervjuus
(vaata lk 28). Paar näidet: Paul Tillichi arvates tähendab patt Jumalast lahusolekut, mida võiks
samastada mõistega “eksimine,” J. Stotti arvates aga millegi puudujääki, ebaõiget käitumist,
moraaliseaduste rikkumist, M. Lutheri järgi on patt mäss Jumala vastu (vt lk 16).
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  Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Eero Suoninen, „Diskurssianalyysin aakkoset“, Tampere, Vastapaino, 1993.lk 28
Markku Ihonen, „Sissejuhatus kirjandusteooriasse“, Underi aj Tuglase Kirjanduskeskus Tallinn 1996 , lk 43	
  

11

12

	
  Riin Vihalemm , Teaduse metodoloogia, Tallinn, Kirjastus „Eesti raamat“ 1979.
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Politoloog R. Palmaru defineerib sümbolit järgnevalt: sümbol ei ole objektiga seotud
ega meenuta seda (erinevalt märgist). Tema seos objektiga tugineb taval, kokkuleppel või
seadusel. Sümboliks võib näiteks olla sõna, punane rist või numbrid13.
Kuna minu töös on palju juttu sõna tõlgendusest, lisan selle teema selgituse
A.Aarelaiult: Interpretatsioon (seletamine, tõlgendamine, tõlkimine) seisneb semantiliste
invariantide pidevas tõlgendamises ja täpsustamises, reeglistiku varieerimises ja seeläbi
vabastamises

liigsest

taasmõtestamist,

automatiseeritusest.

stereotüüpide

sihipärast

Sisaldab
analüüsi,

endas

tähenduslikkuse

kestvat

mis

lõppkokkuvõttes

viivad

informatsioonilise korrastuse dünaamilisele arengule ja põhimõtteliselt uute tähenduste
tekkimisele.14

1.3

„Patu“ mõiste ja moraal nüüdisajal
Patu mõistmine ning äratundmine on inimestel erinev, väga individuaalne. „Patu“

mõiste on (kristliku) moraaliga tihedalt seoses. Lea Altnurme ütleb, et kiriku nõudmisi
paljudes moraaliküsimustes ei võeta tänapäeval enam enesestmõistetavatena ning kirik on
kaotanud autoriteedi privaatse moraali küsimustes. See, mis oli traditsiooniliselt religioosne
ja kollektiivne, on nüüd, olenevalt maast, muutunud sekulaarseks ja individuaalseks. Lisaks
usu praktiseerimisele on üldiselt vähenenud ka traditsioonilised uskumused. … Piibliteksti ja
jumala taandumisega koos võib märgata ka kristliku müüdi lagunemist ja samuti kadumist
vaatluse all oleva grupi elulugudest. Eeskätt torkab silma, et maailma- ja eneseesitluse puhul
kasutatakse harva selliseid keskseid mõisteid kristluses nagu patt, süü, meeleparandus,
lunastus …. On märgata, et üha enam tõlgendatakse tavasid ja piiblit individuaalselt ja sellist
tõlgendust eelistatakse traditsioonilisele ja kiriklikule. See näitab, et kuulekus endiste
autoriteetide suhtes hakkab vähenema. 15
Käesoleva töö teemat tänapäeva kontekstis vaadeldes on ilmnenud mõiste „patt“
seosed eelkõige võimalike ilmlike eksimustega. Samas on kaotanud mõju Piibli diskursusest
pärit ühiskonda korrastav ja kontrolliv moraalinorm. Seega võib öelda, et mõiste tähendus on
suuresti teisenenud. Ühiskonna suhtumisest usulistesse sümbolitesse kirjutab L. Altnurme
oma artiklis „Eesti koolinoorte püha mõistest“ (analoogselt „pühaga“ on ka „patt“ tähtis
kristlik sümbol). Enamasti on püha käsitletud rangelt religiooni sfääri kuuluvana. See tulenes
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  Raivo Palmaru, „Juhatus kommunikatsiooni teooriasse“. Tallinn 2003, lk 63	
  
	
  Aili Aarelaid, „Rahva mälumustrid“. Tallinn „Olion“ 1990, lk 64

14
15

Lea Altnurme „Kristlusest oma usuni“. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006, lk 16, 17
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kristlikus traditsioonis käibinud tõekspidamisest, et püha on see, mis on seotud jumalikuga.
Ilmalikustumist on vaadeldud kui religiooni ning sellest sõltuvalt ka püha sfääri muutumist
ühiskonnas järjest ahtamaks.16 … „Ühiskonna erinevad elualad vabanevad usuliste
institutsioonide ja sümbolite mõju alt. Kujuneb välja ühiskonna pluralism, mis toob kaasa
suhtelisuse ja ühtse väärtussüsteemi puudumise.17 … püha pole ainult see, mis on eraldatud
argisest, vaid ka see, mis ühendab ühiskonna tervikuks ja kaitseb selles kehtivaid väärtusi.
Pühal on seadustav jõud ja seda võib mõista kui argise korra pühasid dimensioone“18
Lea Altnurme kirjutab artiklis „Eesti koolinoorte jumalapilt“ tänapäeva postkristlikust
olukorrast, jumalikuga seonduvatesse mõistetesse negatiivsest suhtumisest: Väga paljud
noored huvitusid elust pärast surma, justkui poleks kunagi kuulnud ristist ja ülestõusmisest.19
(..) Selgus, et suurima kaaluga oli jumalapilt, mis koondas endasse jumala negatiivsed
omadused20
Religiooniloolane

Ringo

Ringvee

kirjeldas

ettekandes

religioossusest

religioonisotsioloogia konverentsil 2010. aastal Tartus kaasaegaset sünkretistlikku ühiskonda
vaimse turuplatsina (usuliikumiste osas), kus ristiusk kohtub teiste vaimsete praktikatega just
meedia vahendusel, ning kui inimene kohtub „võõraga“, siis võib reaktsiooniks olla ärevus.
Ta ütles, et kristlus on ainuke lunastuse religioon, aga … sellega seostub „patu“ mõiste, mis
on kaasaja inimesele ebamugav 21 … . („patu“ afektiivsusest vt lk 10).
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Lea Altnurme „Eesti koolinoorte püha mõistest“ Usuteaduslik ajakiri“, 2001lk 105
Sama lk 108
18
Sama lk 107
19
Lea Altnurme „Eesti koolinoorte jumalapilt“, Akadeemia nr 6, 1999, lk 1213
20
Sama lk 1215
21
Ringo Ringvee, Religioonisotsioloogia konverents, „Elust, usust ja usuelust“ Tartu Ülikooli aula, 04. 11. 2010
17
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2

Metoodika

2.1

Diskursusanalüüs
Käesoleva töö põhiliseks analüüsimeetodiks on kvalitatiivne sisuanalüüs. Kuna

andmestik on pärit erinevatest teemavaldkondadest, tuli kasutada kohati ka erinevaid
analüüsimeetodeid. Meediauuringuteks on soovitatud ka kriitilist diskursuseanalüüsi, kui
tekstidest keele (ka varjatud) tähendusi ja tõlgendusrepertuaare ning võimusuhteid vaatlevat
meetodit22. Kuigi „patt“ kujutab endast kiriku kontekstis hingehoidliku kõrval ka võimu sõna
(vt analoog lk 8, L. Altnurme, kuulekus endiste autoriteetide suhtes hakkab vähenema … .),
siis selle uurimistöö teostuseks kriitiline diskursusanalüüs ei sobi, sest sotsiaalseid
võimusuhteid ma ei vaatle. Seetõttu kasutan meetodina peamiselt kvalitatiivset sisuanalüüsi,
meediaandmete analüüsil lisaks ka kvantitatiivset, esinemissagedusele keskenduvat
sisuanalüüsi,

s.o

tekstianalüüsi

suund,

mis

taotleb

tekstimaterjali

vähendamist

parafraseerimise, summeerimise ja kategooriate moodustamisega.23
M.-L. Laheranna järgi on diskursusanalüüs kvalitatiivne analüüsi vorm keelekasutuse
uurimiseks: Keele abil anname tähenduse neile objektidele, millest räägime või kirjutame.
See on mitte selgepiiriline uurimisvaldkond, vaid raamistik, mis hõlmab mitmesuguseid
rõhuasetusi ja metoodilisi rakendusi24. Üldiselt on diskursusanalüüs deskriptiivset laadi, kuid
meediatekstide analüüsil kasutan kvalitatiivse kõrval ka kvantitatiivset. M. Ihose järgi on
deskriptiivne, s.t kirjeldav, tähendusi uurivas töös paratamatu, kuna tähendusnüansse on
keerukas objektiivselt mõõta.25
Lähtuvalt oma töö temaatikast kasutan kvalitatiivsel analüüsil järgnevaid („patu“ mõistet
seletavaid) kriteeriume:
a) patu diskursus Piiblis;
b) patu diskursus kiriklikus keeles;
c) enamkasutatud sünonüümid, „patu“ mõiste põhi- ja kõrvaltähendus;
d) patu diskursus ajakirjanduses.
Selleks et andmeid õigesti mõista, soovitab juba Francis Bacon oma teadusfilosoofias
alustada teadusuuringuid algallikatega tutvumisest, et siis edasi liikuda üldistuste tegemise
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  Meri-Liis Laherand, „Kvalitatiivne uurimisviis“, 2008, lk 320 - 326	
  
Sama, lk 290	
  
24
Sama, lk 309	
  
25
Markku Ihonen, „Sissejuhatus kirjandusteooriasse“, Underi aj Tuglase Kirjanduskeskus Tallinn 1996 , lk 43
23
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suunas. 26 Nii olen uurinud kõigepealt Piiblit, näitamaks Vana ja Uue Testamendi patumõistet.
Kirikliku keelekasutuse jaoks on algallikate leidmine raskem, kuna see on osa rahvakeelest ja
selle eestikeelseid allikaid on palju.
Ajakirjanduses

sisalduva

patu

diskursuse

analüüsil

kasutan

võrdlusandmetena

eelnimetatud diskursuste andmeid.
Kvalitatiivne sisuanalüüs on hüpoteeside püstitamisega ettevaatlik. Pigem tekivad ja
täpsustuvad need töö käigus. Epp Lauk defineerib hüpoteesi järgnevalt: Hüpotees on teaduse
teadaolevatel faktidel ja seadustel rajanev oletus. Lauk selgitab, et hüpotees on tõenäosuslik,
puudutab eeskätt nähtuste seaduspärasusi, nende seoseid ja suhteid, kuid ka tõestamata
oletuslikke väiteid, hüpotees on loogiline konstruktsioon.27 Fakti defineerib E. Lauk
järgnevalt: mida suurem hulk fakte räägib hüpoteesi poolt, seda tõepärasem see on. Hea
hüpoteesi tunnuseks on üldistusvõime – seletab rohkem kui oodati.28

2.2

Teoloogilise kirjanduse analüüsi metoodikast
Teoloogilisest kirjandusest võtsin töösse „patu“ mõiste võimalikult selgesõnalisi

seletusvariante andvatest kirjutistest. Teoloogilise kirjanduse analüüsi meetodina kasutan
kvalitatiivset sisuanalüüsi. Laheranna järgi on selle definitsiooniks: Uurimismeetod, mida
rakendatakse tekstiandmete sisu subjektiivseks tõlgendamiseks süstemaatilise liigendamis- ja
kodeerimisprotsessi ning teemade või mustrite kindlakstegemise abil. Sisuanalüüsi
kasutatakse, kui soovitakse midagi kirjeldada. Kategooriad ja nende nimed püütakse leida
andmetest, so induktiivne kat-te moodustamine29.
Andmete

tõlgendusprotsessis

kasutan

lisainformatsiooniks

kaht

intervjuud

(üleskirjutused salvestusest). Need kujutavad endast usutlusi kirikutööl praktiseerivate
teoloogidega „patu“ mõiste teemal. Küsitlused annavad uurimises oleva teema kohta infot
praegu tegutsevate koguduse vaimulike vaatekohast, samas ka praegusaja luterliku teoloogia
arusaamu „patu“ mõistest üldisemalt.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26

et.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
Epp Lauk, „Algteadmisi teadustööst“ Tartu Ülikooli Ajakirjanduse osakond, Tartu 1995, lk 9
28
Sama lk 10
29
	
  Meri-Liis Laherand, „Kvalitatiivne uurimisviis“, OÜ Infotrükk 2008, lk 290	
  
	
  
27
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2.3

Ajakirjandusandmete analüüsi metoodikast
Ajakirjandusmaterjali analüüsil kasutan summeerivat kvalitatiivse analüüsi meetodit:

esmalt määran uuritava andmestiku kvantitatiivsed parameetrid, (so esinemist uuriv
sisuanalüüs) ning seejärel kvalitatiivsed. Summeeriv kvalitatiivne sisuanalüüs saab alguse
teatud sõnade või muude sisuüksuste leidmisega tekstist ja nende arvu kindlaksmääramisega,
eesmärgiga mõista sõnade vm sisu kontekstilist kasutamist. Sõnade koguse määramine pole
katse mõista nende tähendust, vaid kasutamist. Analüüsi, kus selgitatakse konkreetse sõna
esinemist tekstis, nim esinemist uurivaks sisuanalüüsiks30.
Valikkirjutistest toon välja sõna „patt“ või selle teisendid, jättes alles ka konteksti
selgitava lõigu ning koondan leitud sõnad kategooriatesse. Saadud andmeid on võimalik
kvantitatiivselt analüüsida. Seejärel kasutan saadud andmete tõlgendamiseks kvalitatiivset
sisuanalüüsi: Kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutavad uuringud keskenduvad keele kui
kommunikatsioonivahendi tunnusjoontele ning teksti sisule või kontekstilisele tähendusele.
Tekstiandmed võivad olla pärit intervjuudest, vaatlustest, trükistest nt. artiklid, raamatutest.
Sarnase tähendusega tekstiosad koondatakse vastavate kategooriate alla. Need kategooriad
võivad esindada nii selgelt välja öeldud kui mõista antud sõnumeid.31
Sisuklass e teemavaldkond ühendab endas uuritava nähtuse ja kategooriad. Näiteks
sisuklass - ajakirjandusmaterjalid, kategooria - sport. Sisuklassid koondatakse kokku loendiks
e kodeerimisjuhendiks, milles loetletaks ka kategooriad ja sisuklasside ühikud.32
„Patu“ mõiste tähenduse analüüsiks kasutasin ka kirjanduskriitikas kasutatavat
„lähilugemise“ (close reading) meetodit. M. Tamm nimetab seda väheste, väga
tõsiseltvõetavate tekstide otseseks, teravdatud tähelepanuga uurimiseks.33 Võtsin analüüsi
aluseks mõned olulised sõna tähendusi iseloomustavad määrangud, näiteks sünonüümsus,
teised diskursused jm.
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  Epp Lauk, „Algteadmisi teadustööst,“ Tartu Ülikooli Ajakirjanduse osakond, Tartu 1995, lk 38	
  
Sama	
  lk	
  291
32
	
  Sama	
  lk	
  291	
  
33
Marek Tamm, Märt Väljataga, Vikerkaar nr 7-8/2010 „Rahvusülene kirjandus, kriitika ja raamatuturg“
31
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3

Patu diskursus

3.1

Patu mõiste Vanas Testamendis

Näiteks Vana Testamendi patu käsitusest toon tuntud meeleparanduspsalmi (Ps 51:1, 4-7):
„1.Taaveti Laul, kui prohvet Naatan tuli ta juurde, pärast seda kui Taavet oli käinud Batseba
juures … :
4. Pese mind hästi mu süüteost
Ja puhasta mind mu patust
5. Sest ma tunnen oma üleastumisi
ja mu patt on alati mu ees
6. Üksnes sinu vastu
olen ma pattu teinud,
ja olen teinud seda,
mis on paha sinu silmis,
et sa oleksid õiglane oma sõnades
ja selge oma kohtumõistmises.
7. Vaata, süüteos olen ma sündinud
ja patus on ema mu saanud.“
Ps 51:4-7 on iseloomulik Vana Testamendi lõik, mida tõstetakse esile enamasti kui
näidet, kuidas patune palub andestust (ja ilmselt leiab selle). Käesolevas töös on see aga
oluline oma sünonümirohkuse tõttu. „Pattu“ nimetab lõik väga erinevate sõnadega. Antud
Vana Testamendi näites nimetab laulik pattu inimese süüteoks, eksimuseks üksnes Jumala
seaduste vastu. Vanas Testamendis väljendatakse „patu“ mõiste abil eelkõige eksimist Jumala
vastu. Ühtlasi leian, et kui nüüdisajal on eelkõige vaid üks sõna, „patt“, oma kaasaegsete ja
mitte enam kaasaegsete tähendusvarjunditega, siis Vanas Testamendis on olemas hulk
sünonüüme eri varjunditega, mis tekstides sundimatult vahelduvad. Põhimõiste hata’,
„eksima“, pole ainus. Vanas Testamendis on sõna „patt“ kohta sedavõrd mitmekülgne
keeleline rikkalikkus, mida ei ole tõlgetes kunagi piisavalt hästi edasi antud:
hata’ – märgist mööda laskmine;
awon – ülekohus;
peša’ – vastuhakk, mäss;
reša’ – õelus;
to´ eba – jälkus.
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Seega tähendab patt laia ulatust: „õelus, häda, vaev, eksimus, seadusevastane tegu“, samuti
„kahjustama, ebaõiglaselt toimima“ 34. Sellele võiks lisada „süüdioleva“ mõiste – ’asam.
Antud psalmis korratakse süüteo ning süüst puhtakspesemise mõtet (so mõtte kultuslik
taust). Kuigi Taavet saatis surma mehe ja võttis selle naise, ei märgita ühiskonna seaduste
rikkumist, vaid üksnes eksimust Jumala vastu.
V. Ehasalu ütleb, et antiigis oli patul mitte ainult moraalne, vaid ka kultuslik tähendus,
täpsemini öeldes, ohvritoomisega seoses (vaata lk 28). See käib eriti Vana Testamendi kohta.
Vana Testamendi ajast hõlmavad „patu“ mõiste tõlgendused väga ulatusliku osa toonase
inimese elusfäärist (vaata lk 19). Nendeks on Jumala lepingu järgi elamine või selle
ärapõlgamine, ohvri toomine õigel kombel, puhtuse ja roojuse teema argipäevas, õiglus
ühiskonnaelus.
Näiteks Vana Testamendi keele vaheldusrikkuse kohta toon veel Js 1,2-6. Põhiline,
kuidas see laul pattu mõistab, on Jumala unustamine, ilma Jumalata elamine.

3.2

Patu mõiste Uues Testamendis

Uues Testamendis kitseneb ja täpsustub „patu“ mõiste. Gl 5:19 nimetab Paulus patuks
(liha teoks) esmaselt hoorust ja muud moraalinormide mittetäitmist, liialdamisi. Aga patu
vastandina nimetab ta Vaimu vilju, nagu armastus, rõõm, rahu jt. Patt on igas inimeses sünnist
saati, so. eksimine Jumala (moraali) seaduste vastu, sellest vabaneb mitte enam ohvri abil,
nagu Vanas Testamendis, vaid ainult lunastuse abil Kristuse (usu) kaudu. „Esimeses
Johannese kirjas“ öeldakse: „Kui me ütleme et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja
tõde ei ole meie sees“ (1 Jh 1:8). Hb 10:16 seisab: Ma panen neile südamesse oma käsud ja
kirjutan neile meele, ega mäleta enam nende patte ja ülekohtutegusid (10:17), Aga kus need
on andeks antud, seal ei ole enam tarvis ohvrit nende eest (10:18).
Peale „patu tegude“ on Paulusel oluline „patu kalduvus“. Selle järgi pole inimene
iseenesest patu kaudu süüdiolev, vaid süü tekib ebaõigete tegude, eksimiste tõttu: Ma räägin
inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks
rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena
pühitsuse jaoks (Rm 6:19). Kuid siit veel enam radikaliseerub Paulus pattu. See on inimesest
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   Gustav Stählin, Walter Grundmann. „Amartano, amartema, amartia“. Theologisches Wörterbuch zum Neuen
Testament. Bd 1. W. Kohlhammer, Stuttgart 1957, lk 270.	
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kõrgem vägi (mitte patt inimese käes, mida ta võib teha või tegemata jätta), see meenutab
inimese saatust maailmas sünnist surmani. Patt on inimese sees asuv, teda kurjadele tegudele
kiskuv vägi. Sest patt oli maailmas juba enne seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei
ole (Rm 5:13). Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele
oleksite kuulekad (Rm 6:12). Rm 8:2 ütleb Paulus: Sest elu Vaimu seadus Kristuses on
vabastanud su patu ja surma seadusest. Kokkuvõtlikult on Paulusel patu kohta
konstitutsiooniline hoiak – inimene ei saa ennast ise patust ehk patustamisega kaasnevast
süüst eemaldada. Inimene saab üleastumisest vabaks vaid Kristuse läbi.

3.3 Patu mõiste kiriklikus keeles

Augustinus rõhutab patu iseloomustamisel kurja ja egoistlikku käitumist, seksuaalset
himu. Ta räägib „patu“ e. „algpatu“ (e. enesearmastus, amor sui) pärilikkust35. Ka Barth ja
Plack nimetavad patu esmaseks põhjustajaks inimest valitsevaid seksuaaltunge. (vt lk 27).
V. Ehasalu ütleb, et tänapäeval on patu tähendus kitsenenud moraalseks, võrreldes
varasemaga (vt lk 25), mis kehtib tegelikult juba Augustinuse ajast.
Pöhlmann kirjutab et „vanas kirikus“ ei võetud pattu nii radikaalselt kui Uues
Testamendis36, ja näiteks keskajal oli esiplaanil just „patu“ mõiste seos moraalinormidega,
sageli seksuaalsusega. Prostitutsioon oli keskajal kahetine nähtus: ühelt poolt püüdis kirik
prostituute nö. normaalsesse ellu tagasi tuua, samas ei lubanud prostitutsiooni ära keelata,
kuna see oli kiriku arvates ainuke võimalus, et muid seksuaalseid pattusid ära hoida. 37
Martin Lutheri määratluses on patt üks ja ainus ning see on pärispatt, mis on mäss
Jumala vastu. Sellist pattu ei kaota miski. Kuid inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse
tegudest sõltumata (jutt on Moosese seadusest)38.
Tänapäeval elab veel edasi pahe-vooruse mõtlemine. Iiri kirjanik ja õpetlane C. S.
Lewis nimetab raamatus “Lihtsalt kristlus” suurimaks patuks (paheks) uhkust ehk
eneseupitamist ja sellele vastandiks voorust ehk alandlikkust. 39
EELK „Agenda“ järgi pöördub õpetaja jumalateenistuse alguses, pihitalitusel,
koguduse poole sõnadega: … Siis tunnistagem enne seda, oma kõlvatut lugu õieti tundes, oma
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Alfred Adam, „Dogmadelugu“,Tartu 1995 lk 118
Horst Georg Pöhlmann “Dogmaatika põhijooned_ 1993 Tartu Ülikooli Usuteaduskond, Lk 109
37
Postimees, „Rakvere linnuses avatakse pordumaja“, 29.06.2009
38
Lucien Febvre „Martin Luther“lk 58, 59
39
	
  Lihtsalt kristlus” C.S.Lewis “Loomingu Raamatukogu”1991 50-52, Lk68	
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patud Temale üles, üheskoos südamest nõnda üteldes; või: Väga õnnis on inimene, kelle
üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem Issandale
oma patud üles, südamest nõnda üteldes … . Seejärel sõnab õpetaja altari suunas: Halastaja
Jumal ja Isa! Me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, miska me
Sinu viha ja nuhtluse ära oleme teeninud. Vaata taevast halastusega … . Järgneb pattude
andeksandmine, õpetaja kuulutab: Kõigeväeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie
peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks, annab meile ka armu,
et me oma elu parandame ja igavese elu pärime. Armulauatalitusel ütleb õpetaja: Seesinane
karikas on uus leping Minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeksandmiseks40, ning
kogudus vastab: Kristus, Jumala Tall, kes maailma patud kannad, halasta meie peale.
Urmas Petti ütleb intervjuus „patu“ mõiste ja süü seose kohta järgmist: Patt on seoses
süüga, eksimusega. Kristlus on süü kultuur. Näiteks: tunnen ise endas häbi et olen midagi
halvasti teinud, aga mitte selle pärast et jäin vahele. Inimene eksib ja koormab ennast süüga
Jumala ees (vt lk 26).
Kiriklikus keelekasutuses kitseneb seega „patu“ mõiste. Erinevalt eriti just Vanast
Testamendist, muutub patt ratsionaalsemaks, seotuks eksisammu ja süüga. Patu diskursus
kiriklikus keeles s.o seos armu ja andeksandmisega, seejuures moraaliga seostuv. „Eesti
kirjakeele seletussõnaraamat“ nimetab pattu religioossete põhimõtete vastu eksimiseks.
Kõnekeelse variandina ka süü, eksimus, taunitav tegu (harilikult naljana)41. Nimetatud
kitsenemine tähendab, et kultuslik mõte kaob täielikult, lepingutruuduse mõte väheneb.
Keskseks saab aga armu ja halastuse teema, mis on seotud Kristuse ohvriga („ristiga“).
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„Eesti kirjakeele seletussõnaraamat“ Eesti Keele Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia, köide 4, lk 1, 1994
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4

Patt teatme- ja sekundaarkirjanduses

4.1

Teatmekirjandus

Andrus Saareste, Eesti keele mõisteline sõnaraamat 3., Kirjastus Vaba Eesti, Stockholm
1962, lk 1065:
patustama e. pattuma, pattu tegema – eksima;
patt (sundis) – süü, patustus, eksimine mingi korra või seaduse vastu (1:lk 304);
pattama, patustama - süüdistama (kahtlustama, tagaselja süüdistama) (1:lk 869);
pattama e. patma, tagaselja süüdistama, süüks ajama – kahtlustama, mõtlema, rahulolematu;
kõveraks mõistma, süüdlaseks arvama, süüdi mõistma (vaata analoog heebrea keelega ,patt“);
Sünonüümisõnastik, Asta Õim, Tallinn 1991, lk 358:
patt - eksimus, süü, taunimisväärne;
patt oleks kaevata - hästi, (hea olukord);
patt on hingel – süüdi;
pattama - süüdistama;
pattu tegema – eksima;
patustama – eksima;
patune - inimene, kõlvatu, uskmatu;
patustaja – süüdlane;
süüdlane - üleastuja, patustaja;
süüdistama - süüks arvama, patuoinaks tegema, pattama (van);
pattu – mis seal pattu salata;
patu vili – vallaslaps;
patuga pooleks – suurte raskustega, vaevaga, kuidagiviisi;
patuks panema – kellelegi süüks panema;
patuoinas – süüdi olev või süüdlaseks tehtav inimene.
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat Eesti Keele Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia Vihik,
lk 1, köide 4, 1994:
1) kiriklikult - mõtte või teoga usulis-kõlbeliste, religioossete põhimõtete vastu eksimine;
2) kõnekeelne - süü, eksimus, taunitav tegu (harilikult naljana).
Eesti keele sõnaraamat, ÕS 1999, Eesti keele Sihtasutus, Tallinn 2003, lk 561:
patt (patu, pattu) – patt sõnas, mõttes, teos = sõna.., mõtte.., teo..patt, himu;
pattama (patata, pattan), murdes - süüks panema, süüdistama;
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patune(se). patune hing, naine;
patustama – patustatakse nii teo, sõna kui ka mõttega.
Ladina-eesti sõnaraamat, kirjastus „Valgus“, Tallinn 2002, lk 815:
peccans - süüdi olev;
peccatio - eksimine, patustamine;
peccatum - 1) viga, eksimine, patustus, pahategu. 2) patt= pärispatt;
pecco - eksima, viga tegema, patustama.
Eesti keele seletav sõnaraamat, Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2009, lk 117, 118:
pattama – kahtlustama, kedagi milleski süüdistama, murd kellelegi midagi süüks (patata);
patune 1) kiriklik - lihalik, mitteusklik, ilmalik, pühitsemata, patust rikutud, pattu teinud,
tavaline inimene, lihtsurelik. 2) piltlik – milleski süüdlane, millegi vastu eksinud,
hukkamõistetav, paheline;
patustama – pattu tegema, millegi vastu eksima, ülekohtune olema;
patustus – patu tegemine, patutegu, eksimus, viga;
patusus – pattude omamine, pattudega koormatus. (Ristiusus on kesksel kohal inimese
patusus);
patutegu – patusus, patt, eksimus, süütegu.
Eesti-Saksa sõnaraamat, Ferdinand Johann Wiedemann, Valgus, Tallinn 1973, lk 775:
patt, g. patu – Sünde, pattu tegema – sündigen;
pattama, pattan, patata – 1) beschuldigen, 2) sündigen;
patune g. patuse, patutse = patlik;
Fraseoloogia sõnaraamat, Asta Õim, Tallinn 1993, lk 327:
ei ole (pole) patt (midagi teha);
(kellelgi) on patt hinge peal;
on patt; patuasi (midagi teha);
patta – ühte patta panema.
Teoloogiliste terminite saksa-eesti õppesõnastik, Siret Rutiku, Akadeemiline Teoloogia
Fond; Tartu 1999:
Sünde, f – patt;
Eine # begehen, tun – pattu tegema, patustama.
Eesti entsüklopeedia 6. K./Ü. Loodus, Tartu, 1936, Lk 620:
Patt on iga eksimus jumaluse vastu. Patu mõiste erineb vastavalt jumalakujutluse tasemele;
ta ulatab ebateadlikust eksimusest, mida tuleb kõrvaldada nagu roojastavat saasta, kuni
isikule endalegi ilmse süüteoni, mida tuleb heaks teha või andestada; üksikust välisest teost
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kuni inimese tervikliku loomuseni või seesmise meelsuseni, mis vaid väljendub üksikpattudes.
Eesti sõna „patt“ on vene mõjul üle kantud ka hingelise rooja ja mustuse tõlgendajaks.
Eesti entsüklopeedia nr 7, Tallinn 1994, lk 221:
patt (kr hamartia - eksimine), inimese vabal tahtel toimuv Jumala seadusest üleastumine.
Süvatähenduses on patt inimese olemuslik Jumalast eraldatus ja kaugus: „Kõik aga, mis ei
tule usust, on patt“ (Rm 14:23); patuseisund on omane kogu maailmale (Jh 1:29). Inimese
sünnipärane jumalakaugus on pärispatt.
Väike entsüklopeedia 2002, Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 909:
Patt, usund olemisseisund, milles viibiv inimene on võimetu tunnetama Jumalat ja tegema
tema tahtmist. Judaismis Toora sätete vastu eksimine, ristiusus eksimine usuliste normide (nt
kümne käsu) vastu või inimese olemuslik eksistentsiaalne küündimatus, millest vabastab
Lunastaja.
Teatmeteoste järgi on „patt“ kõikvõimalikud eksimused ning süüteod Jumala seaduste
ning kirikliku korra vastu. Esineb nii Piibli kui kiriklikku diskursust.

„Patu“ peamised

sünonüümid sõnaraamatutes olid eksimine ja süü(tegu) ning süüdiolev, kusjuures eksima oli
enamasti religioosses tähenduses, korra või seaduse vastu. „Eksima“ igapäevaseikade
tähenduses esines vähe. Vanas Testamendis aga hõlmavad „patu“ mõiste tõlgendused küll
argielu sfääri, kuid samas on seostatud Jumala teenimisega. Süüga ja moraalsusega seotud
sõnu leidub rohkem kui eksima. Nähtub patu mõiste arenguloolisi viiteid (eesti-saksa-ladina
traditsioonist).

4.2

Patu mõiste põhi- ja kõrvaltähendus
Siin töös antud teatmekirjanduse esmaste sünonüümide esinemise alusel võib „patu“

põhitähenduseks lugeda „eksimine“ (religiooni vm. normide vastu).
Põhitähendus sisaldab Häkkise järgi kõnealuse keelelise kategooria seisukohast vältimatuid
ning kõigile keelekasutajaile ühiseid tähenduskomponente.42
Sõna „patt“ päritoluks (ladina peccatum kõrval) võib oletada vanema eesti sõna
„pattama,“ sest mõlemal on sarnane kirjaviis ja tähendus (vt sõnaraamatunäited lk 17,18).
Sarnasuse tõttu sõnaga „pattama“ on „patt“ emotsionaalne sõna, sest „pattama“ tähendas
süüdistamist ehk kellegi patta pistmist, keetmist.
Häkkinen defineerib kõrvaltähendust kui sõna assotsiatiivset varianti, milles sageli
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Kaisa Häkkinen, „Keeleteaduse alused“, Eesti keele sihtasutus Tallinn 2007, lk 139
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lisandub tugev tundelaeng (afektiivne mõiste)43. Käesoleva uurimistöö materjali järgi võib
„patu“ mõiste peamiseks kõrvaltähenduseks lugeda süüd, süüdi olemist.
Näide sõna „patt“ afektiivsusest on ka P. Tillichilt (vaata lk 22). Ta märgib, et me ei
mõista kaasajal sõnu patt ja karistus, et meile ei meeldi need, et tänapäeva maailmale on
„patu“ mõiste ebamugav, võõristust tekitav.
Alo Raun annab läänemeresoome mõiste „patt“ tõlgenduseks „süü“ ning
päritoluvariandiks soome „patto.“44 Sõnaraamatud annavad samuti „pattama“ sünonüümiks
„süüks panema“, „süüdistama“, „ühte patta panema“ (keetma)45. Ka Wiedemann tunneb sõna
„pattama“, just nagu „pattu tegema“ – „sündigen“, tõlgib ta ka „pattama“ „sündigen“
(võrdluseks:

„Teoloogiliste

terminite

saksa-eesti

õppesõnastik“

annab

„patustama“

saksakeelseks vasteks “eine Sünde begehen“).
Vormiliselt ja osaliselt ka sisult seondub „pattama“ = patta pistma = süüdistama mõistega „patt“ kristlikus kontekstis.

4.3

Patt sekundaarkirjanduses
Selles peatükis on väljavõtteid mõningatelt võimalikult selgelt „patu“ definitsiooni-

või seletusvariante andvatelt autoritelt.
Paul Tillich: Tahaksin pakkuda üht teist sõna, mitte sõna „patt“ asendamiseks, vaid
abivahendiks selle mõiste avamisel: see on „lahusolek“. Lahusolek on väga kujukas mõiste
ning on iga inimese kogemusest tuttav. … . Lahusolek on kolmesugune: lahusolek inimeste
vahel, inimese lahusolek iseenda suhtes ning kõigi inimeste lahusolek olemise alusest. …
Lahusolek, mis on ühtaegu saatus ja süü, ongi see, mida tähendab „patt“…. Enne kui patt
muutub teoks, on ta olemas olukorrana.46 … Andeksandmine on tingimusetu … .47
Tillich kirjutab patust kui rõhuga ainult ainsuses: Vähe on olemas sõnu, mis oleksid
enamusele võõramad kui „patt“ ja „arm“. Nad on võõrad, sest tunneme neid liig hästi.
Sajandite jooksul on nende tähendus moondunud ja nad on nõnda palju kaotanud oma jõust,
et peame endalt tõsiselt küsima, kas saame neid üldse veel tarvitada või tuleb meil nad
kasutuina kõrvale heita. … Kas taipame veel, et „patt“ ei ole mingi ebamoraalne tegu, et
sõna patt ei saa tarvitada üldse mitmuses, ning et mitte meie patud, vaid meie patt on me elu
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Kaisa Häkkinen, „Keeleteaduse alused“, Eesti keele sihtasutus Tallinn 2007, lk 139
Alo Raun, „Eesti keele etümoloogiline teatmik“, Maarjamaa, Tartu 2000, lk 117
45
Asta Õim, „Fraseoloogia sõnaraamat“ , Tallinn 1993, lk 327
46
Paul Tillich, „Religioossed kõned“, Johannes Esto Ühing, 2009 lk 132	
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suureks ja kõike läbivaks küsimuseks..48
Tillich omistab „salapatule“ (ilmselt mõttes toimuvale) määrava osa. Ehk võib leida
allolevast kirjeldusest põhjenduse sellele ebamäärasele (ahistuse või ebamugavuse) tundele,
kui kuuldub sõna „patt“. Lõigu lõpus nimetab Tillich „patu“ sünonüümiks „eksimine.“
(Jumala) meelepaha on suunatud millegi kõige salajasema vastu meie isikus, selle vastu mis
meis toimub, kuid mis on tundmatu teistele inimestele ja meile enestelegi .(salapatt). Endi
nähtavas tegutsemises me võib-olla ei tunnegi, et oleme ära teeninud tema viha – õnnetuse ja
traagika. Ent Jumal näeb läbi kõigi katete, mis meie saladusi varjavad. … Seepärast me
tunnemegi iga päev koormat, nagu seisaksime mingi eitava võimu all – võimu all, mis meid
hävitab ning meid armetuks teeb. See on viha, mille ahelais me kõiki oma päevi veedame –
mitte ainult neid, mil me eriti eksime või eriti kannatame 49
Teiseks on ajaloo kord patu ja karistuse kord. Jeruusalemma purustamisele järgnev
pagendus oli, nagu ütlesid kõik prohvetid, karistuseks rahva süü eest. Me ei armasta sõnu
nagu patt ja karistus. Nad tunduvad meile modernse psühholoogia valguses vanamoodsaina,
barbaarseina ja mitte midagi ütlevaina.50
P. Tillich arvab, et patt on eelkõige lahusolek Jumalast. P. Tillich on käsitletav
kirikliku diskursusena, olles samas kirikliku ja mittekirikliku mõtteviisi lähendaja. Ta kajastab
tänapäeva arusaama patust, diskuteerib „patu“ mõiste jaoks ka alternatiivsete variantide
kasutamise osas. Ta väidab, et „patt“ on suurimaid mõisteid meie usulises traditsioonis, kuid
muutunud tänapäeval võõraks, raskesti mõistetavaks. P. Tillich ei räägi midagi õigest
käitumisest (moraalinormidest), patu likvideerib tingimusteta andestamine, sõna saab
tarvitada ainult ainsuses („patt“), milles Tillich on Paulusega ühel meelel.
Patu peamised sünonüümid - lahusolek (mis on saatus ja süü korraga, lahusoleku
vastandolukord on taasühinemine), eksimine, võõrdumus.
Patu diskursus Piiblis - väga lai haare; Jumala viha. Jumal näeb inimese hinge sügavusse ka kõige varjatumaid salapatte (mõtteid).
Patu diskursus kiriklikus keeles - Patt ja arm. Patuga on lahutamatult seotud andestamine.
Andestamist saab võtta ka kui patu vastandit - ilma milleta pattu ei saa kustutada.
Ajaloolase David Vseviovi artiklist Postimehes: „Ajalugu pole sõda, surnutel pole
rahvust“: Inimeste elukäikudega sarnaselt on igal riigil oma minevik, kus kaugeltki mitte kõik
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sooritatu - mõtted ja teod - pole olnud kaunid ja õilsad. Summaarselt on seal olnud kõike: nii
kunstis metsalisena kujutatud seitset surmapattu kui ka väiksemaid eksimusi ning tahtlikke
pisisigadusi … Ja kuidas see saabki olla teisiti, kui pattulangemine on meisse paratamatusena
sisse kodeeritud algusest, Evast ja Aadamast alates. Ning ega patustamine, nagu ka alkohol
väikestes doosides, pole iseenesest paha, sest pattulangemise kaudu avas Jumal inimeste
silmad. Luues tulemusena ajaloo, õpetades nägema teo ja tagajärje seost. Ning andes ühtlasi
inimestele võime kahetseda ja andeks paluda.51
Sarnaselt Tillichiga (vt lk 21) arutleb Vseviov patust kui ajaloo korra abinõust,
inimestele loomuliku arengu osast, mis on vajalik nende positiivseks arenguks. Ta kasutab
küll näitlikustamiseks Vanast Testamendist pärit ainest, kuid suhtumiselt „patu“ mõistesse on
ta tänapäevane. Vseviov nimetab pattulangemist kui meisse „paratamatusena kodeeritud,“ nn
pärispatuna, mida väljendatakse ainsuses - „patt.“
Patu peamised sünonüümid – eksimused.
Patu diskursus Piiblis – keelatud vilja maitsmine, seitsmest surmapatust pisieksimusteni,
pattulangemine Evast ja Aadamast, patt (ja karistus) - kui inimestele hoiataja ja õpetaja.
Patu diskursus kiriklikus keeles – patu kui süü lunastuseks on kahetsus ja andekspalumine.
Inglise teoloog J. R. W. Stott: Patt on puudujääk, millegi tegemata jätmine. Teisalt
tähendab patt tegu, üleastumist, ... mingi piiri ületamist või tegevust kus rikutakse õigust,
väänatakse tõde. Need mõlemad sõnarühmad viitavad moraalinormi olemasolule. Selleks on
kas ideaal, milleni me ei küüni, või seadus, mida me rikume. “Igaüks, kes teab, kuidas tuleb
õigesti talitada, aga ei talita nii, teeb pattu” ütleb Jaakobus. See on regressiivne aspekt.
“Igaüks kes teeb pattu, on süüdi seadusetuses: patt on seadusetus,” ütleb Johannes. See on
progressiivne aspekt. Piibel jaatab tõika, et inimestel on erinevad moraalinormid. Juutidel on
Moosese seadus. Kreeklastel on südametunnistuse seadus. Kuid kõik inimesed on rikkunud
seadust, mille olemasolust nad on teadlikud, langenud allapoole kehtiva moraali taset. Mis
on meie eetiline koodeks? Kas see on Moosese või Jeesuse seadus. See võib olla mingi sünnis
asi, tehtud asi või siis ühiskonnas juurdunud komme. ... Kuid mis ta ka poleks, meil ei õnnestu
seda silmata. Me kõik tardume enesesüüdistuses.52
J. Stott peab „patu“ all silmas esmajoones millegi puudujääki, millegi tegemata jätmist või
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ebaõigel ajal tegu, moraalinormide rikkumine. Teisisõnu on patt ebaõige käitumine.
Patu peamised sünonüümid – puudujääk, süüdi olemine.
Patu diskursus Piiblis – seadusetus, süüdi olemine.
Patu diskursus kiriklikus keeles – enesesüüdistus valesti või ebamoraalselt toimimise tõttu.

Majandusteadlane Tarmo Jüristo kirjutab keskajast: Vara- ja kõrgkeskaegses
Euroopas oli sellise tasu võtmine (liigkasuvõtmine) väga tõsine patt – nii tõsine, et Dante
«Jumalikus komöödias» on liigkasuvõtjad paigutatud põrgu seitsmendasse ringi, mõrtsukatest
ja enesetapjatest allapoole, kohta, mida nad jagavad vaid sodomiitide ja pühaduseteotajatega
Keskaegse teoloogia ja maailmapildi kohaselt oli liigkasuvõtja mitmekordselt patune: esiteks
oli

tema

tegevus

ajendatud

seitsmest

surmapatust

kõige

hullemast,

ahnusest.

Ka oli rahast raha tegemine patt looduse vastu – kuna raha tegelikult ei sigi ega paljune.
Ning viimaks eksis liigkasuvõtja piiblikäsu vastu, mis kohustab inimest oma igapäevase leiva
teenimiseks tööd tegema.53.
Mõnikord pakuvad ka inimesed teistelt elualadelt sisuliselt teoloogilisena võetavat
käsitlust kristlike mõistete kohta. Tarmo Jüristo peab suurimaks patuks ahnust.
Patu kiriklik diskursus – T. Jüristo näitab keskaegset patunägemust, patt on ahnus, mis
paneb inimesi võtma liigkasu. Kirjanduse mõjul saavad kiriklikus diskursuses oluliseks seitse
surmapattu, põrgu ja paradiisi motiivid.
Ralf Lutheri “Uue testamendi sõnaraamat“
Kreekakeelne sõna “hamartia” tähendab õieti „eksitus“, „teelt eksimine“. Heebreakeelne
sõna tähendab: „puudus“ või „kõrvale kalduma“. Teine heebreakeelne sõna tähendab;
kõverus, kummardus, käänak. Nagu sõna „võlg“, tarvitatakse ka sõna „patt“ kahte viisi:
ainsuses ja mitmuses. Inimese pattude all tuleb mõista üksikuid eksimusi, erilisi
üksikjuhtumeid, kus ta kõverdab jumalikku õigust, kaugeneb Jumala ligidusest. Inimese patu
all tuleb mõista kogu ta jumalakauget olukorda, ta tahte ebaõiget suunda, ta eksinud olekut,
ta kõverat käitumist, headuse ja jõu pankrotti. Patt tähendab mõnikord ka kogu inimkonna
rikutud olekut (Joh 1:29). ... Elus muidugi ei saa tõmmata teravat piiri patu ja pattude vahel.
Üks on seoses teisega: Jumalast võõrdumisest johtuvad üksikud üleastumised ja Jumalale
mittemeelepärased teod, ja üksikud eksimused tõmbavad inimest järjest kaugemale sellesse
olukorda. Võib ütelda: rääkides kaht viisi kurjusest inimelus valgustatakse seda kahest
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küljest. Kui räägitakse “meie pattudest”, siis tuletatakse meelde, et me isiklikult oleme
osalised iga üksiku kurjusepurske juures, ja et me selle tõttu kanname täit vastutust õigelt teelt
eksimiste puhul. Kui räägitakse patust inimelus, siis valgustatakse sellega asjaolu, et iga
inimene asub kurjuse võimupiirkonnas juba enne, kui ta ise suudab tegutseda või valida. Iga
inimene on asetatud saatuslikku ühendusse kurjusega, kelle mõju ulatub kaugele ta isikliku
saatuse, aja ja rahva. Kus UT-s räägitakse pattude andeksandmisest, seal asub rõhk sellel, et
üksikinimesele antakse andeks ta erilised süüd, et igaüks vabaneb kurjuse väest... Jeesus
räägib hingehooldavatel põhjustel harva inimestele nende pattudest. 54
Patu peamised sünonüümid on „patt“ (ainsuses) - eksitus (teelt eksimine, ka kõrvale
kaldumine), patud - eksimused (üksivõetavad), kurjus.
Patu diskursus kiriklikus keeles - patt on inimese jumalakauge olukord, samas (saatuslikult)
kurjuse väe võimuses olemine, süü lunastuseks on andestamine.
Horst Georg Pöhlmann tõlgendab raamatus “Dogmaatika põhijooned“ „pattu“ esmalt
kui „sõnakuulmatust“, aga samas seostab ka inimese süü ning himutsemisega. Nagu Tillichgi,
arvab Pöhlmann, et „patt“ on otseses seoses saatuslikkusega. Pärispattu nimetab ta „patu
juureks“, mis ilmneb halbades tegudes ja kasvab neis samas. Vanas Testamendis on patt
olemuslikult “sõnakuulmatus” (Gn 3!), mida siin eriti tabavalt väljendab ka vastav
heebreakeelne mõiste “peša’” (vastuhakk, mäss) (vaata sama lk 16). Teised sagedased
mõisted patu kohta on “het” (üleastumine, pahategu) ja “avon” (eksimus). Ka Uus Testament
mõistab pattu esmajoones sõnakuulmatusena (Rm 5:19). Sõnakuulmatus on aga suunatud
mitte ainult Jumala õiguse ja käsu vastu (1Jh 5:17; 3:4), vaid sellest kaugemale, Jumala
enese vastu. Seetõttu nimetabki Paulus patustajaid Jumala “vaenlasiks” (Rm 5:10; Kl 1:21)
ja jumalapõlgajaiks (Rm 1:30), uskmatust aga põhipatuks (Rm 14:23b) ... Inimene kui
patustaja astub üle mitte ainult Jumala käskudest, vaid ta usurpeerib ka Jumala aujärje,
ületades piiri Jumala ja enese vahel.” Paulus kasutab patu olemuse tähistamiseks mitte ainult
mõistet “parakoe” (sõnakuulmatus), vaid selle kõrval ka mõistet “epithymia” (himu,
himutsemine” Rm 7:7) 55.
Konkreetselt “pärispatu“ mõiste tõlgendusest kirjutab teoloog Horst Georg Pöhlmann.
Ta pakub „patu“ põhisõnaks „algpatt“: Oleks patt ainult inimese tegu, siis oleks ka lunastus
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Ralf Luther “Uue Testamendi Sõnaraamat” EELK Konsistooriumi Kirjastus- ja Infoosakond Tallinn 1992, lk
167, 168, 169.
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patust ainult inimese tegu. Et aga patt on ka ning ühtlasi saatus, siis ei saa inimene temast ise
omal jõul vabaneda. „Iga inimene on patune pattu tehes ja patune olles ta patustabki (...).
Seepärast on vajalik pärispatu mõistet uuesti interpreteerida ja mingi teise mõistega – näiteks
„algpatuga“ asendada

56

. Karl Barthi järgi on patul seos kurja ehk patuga ja inimese

seksuaalsusega kui agressiivsuse põhjustajaga. Patul on Barthi arvates kolmesugune kuju:
Kõrkus, Ükskõiksus, Vale57. Sotsioloog A. Plack nimetab patu peamiseks põhjustajaks
inimeses mahasurutud tunge, esmajoones seksuaalsusega seotuid.“58. Patt on olemine ja tegu,
saatus ja süü üheskoos. 59 Inimene ei tee pattu, vaid on patus alati, nii kaugele kui ta oma elus
tagasi mõelda suudab… Patt on tema kätes, aga ühtlasi hoiab patt teda oma kätes… Patu
sügavam olemus on vastuhakk Jumalale 60.

4.4 Intervjuud teoloogidega
Küsitluse eesmärk oli näidata ka praktiseerivate kirikutöö tegijate arvamust „patu“
mõiste avamisel. Intervjueeritavate valikus lähtusin nende kompetentsusest teoloogina ning
luterliku vaimulikuna. Minu peamine küsimus oli mõlemale sama: Milline tähendus on Teie
arvates mõistel “patt”? Salvestatud intervjuud litereerisin61muutmata kujul, terviktekstina.
Käesolevas töös kasutan küsitluses leiduvaid mõtteid täiendava allikana.
Vallo Ehasalu, vaimulik, teoloog, Tartu Teoloogia Akadeemia õppejõud, tõlgendas
„patu“ mõistet järgnevalt: „Patt“ on Jumala tahte vastu eksimine ja lahusolek Jumalast
Omadussõna „patune“ – inimene, kes on patune - nii võib öelda samahästi kui iga inimese
kohta. Teo kohta ei saa patune öelda, sest ükski inimene ei saa öelda, ei saa hinnata, mis on
patune, mis mitte. Näiteks vale tegu, see on „patu“ väljendus inimese elus.
Kui liturgiast rääkida, siis on „patt“ üks keskne mõiste eelkõige pihitalituse juures.
Peale pihitalitust võib inimene tõesti mõelda et ta on nüüd pattudest vaba. Oma eluloos
inimene ei ole pattudest vaba, kuid armukuulutuses (absolutsioonis) on.
Pärispatu mõjutused on inimese patu teod ja terve tema elu loos olevad patu teod on
pärispatu mõjud. Aga päripatust vabaks saab ainult ristimisel - seal kuulutatakse seda.
Mõisted „pattu tegema“ ja „eksima“, on lähedased kuid mitte samad. Näiteks, inimene eksib
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Sama, lk 122.
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Sama, lk.123
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Sama, lk 124.
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Litereerimisest Meri-Liis Laherand, „Kvalitatiivne uurimisviis“, OÜ Infotrükk, 2008, lk 279.
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metsa, nool aga märgist mööda. Sest heebrea keeles patu tähendus on märgist mööda
minema. Kreekakeelne patu vaste „hamartano“ tähendab samuti märgist mööda minemist,
eksimist. Uues Testamendis on patu kohta kaks selgelt erinevat seiskohta. Esiteks: Paulusel
„patt“ ei ole võimalik kasutada mitmuses. Sest „patt“ ei ole konkreetne tegu, vaid jõud, mis
valitseb inimese elu üle. Teine, mitmuse tähenduses „patud“, on Heebrea kirjas,
andeksandmisega seoses. (vaata näide peatükis 1:1, sõnaraamatud). Patt on puhtkiriklik,
religiooni mõiste. Muus keeles tähendus puudub kuid kiriku kontekstis on väljend täpne.
Antiigis oli patul mitte ainult moraalne, vaid ka kultuslik tähendus, täpsemini öeldes,
ohvritoomisega seoses. Tänapäeval on patu tähendus kitsenenud moraalseks. (Küsitlus Vallo
Ehasaluga toimus Tartus novembris 2010.)
Teo osas ei saa hinnangut anda, kuid inimese osas saab – iga inimene on oma elus
patune, mis tuleneb „pärispatu“ mõistest ja mille tähendus on „patt“ ainsuses. „Patt“ on
spetsiifiline kiriklik termin. „Patud“ mitmuses tähendab aga eksimist (ka ekslema). „Eksima“
ja „patustama“ on lähedased mõisted, kuid mitte samad – eksima on üldisem, patustama aga
konkreetse teo kohta.
Urmas Petti, vaimulik, teoloog, Tartu Ülikooli õppejõud, tõlgendas patu mõistet
järgnevalt: Uus Testament räägib patust ainsuses ja pattudest mitmuses. Räägitakse
kõlbelisest üleastumisest ja inimese konstitutsioonilisest hoiakust. Mitmuses „patud“ tulevad
ainsuses „patust“. Viimane on üldinimlik konstitutsioon ehk teisisõnu – pärispatt, millist
mõistet küll Piiblis pole olemas, aga mille Augustinus välja kujundas.
Omadussõna „patune“ käib enamasti mingi konkreetse eluviisi või käitumismustri kohta.
Näiteks Uues Testamendis öeldakse - patune naine, kes sealses kontekstis võrdsustus
prostituudiga. Tegelikult seksuaalsusega otse sidumine saab alguse Augustinusest. Varasem,
näiteks Jeesuse-aegses ühiskonnas oli patu mõiste tingitud juudi religiooni arusaamadest.
Näiteks patune oli see, kes eksis Toora, Jumala poolt kehtestatud normide vastu. Patune oli
näiteks ka õel, ülekohtune, kes ei täitnud seadust. Pattudest vabaks saab inimene liturgias
pihis. Armulaud on just pattude andeks andmiseks. Inimene võib peale armulaual osalemist
öelda - mitte et mul ei ole pattu, vaid et patud on mulle andeks antud. Reformatoorse,
luterliku õigeksmõistu õpetuse eripära see ongi, et lunastus Kristuses tähendab meile siin
maa peal seda, et Jumal oma poja pärast on lubanud meile meie patte mitte arvestada, kui me
usume tema pojasse ja kahetseme oma patte. Luther ütleb et pärispatust me lahti ei saa, enne
kui surmas. Aga sellele kes usub, on Jumal oma pojas lubanud, et see antakse talle andeks.
Nad ei pea sind enam süütundega koormama. Patu mõistet asendada sõnaga eksima hästi ei
saa, sest ainsuses „patt“ tähendab midagi muud, kui mitmuses patud. Patud on eksimused, ka
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inimeste vastu. Patt aga on jumala tahte vastu eksimine. Võiks siis teine mõiste olla, et vahet
teha. Kusjuures kaasaegses teoloogias on ka pakutud, et pärispattu võib tinglikult nimetada
ka egoismiks. Luther on öelnud, et inimene ei taha reeglina, et Jumal oleks jumal, vaid
inimene tahaks et tema ise oleks jumal. Inimene mõtleb ainult sellele, mis talle kasulik on,
peab silmas ainult enda huve, üritab end kõige tähtsamaks tõsta, ning ei saa sellest mõttest
lahti surmani. Patust (ainsuses) sünnib enamik kurja inimeste vahel. Pärispattu ei ole
võimalik vältida ka ükskõik kui hea kasvatusega. Ego jääb alati siiski alles. Patt on seoses
süüga, eksimusega. Kristlus on süü kultuur. Näiteks: tunnen ise endas häbi et olen midagi
halvasti teinud, aga mitte selle pärast et jäin vahele. Inimene eksib ja koormab ennast süüga
Jumala ees.
Küsitlus Urmas Pettiga toimus Tartus novembris 2010. Selgus, et „patu“ üks
algtõlgendusi on eksimine, tähenduses sihtmärgist mööda laskma. Selgus ka, et „patu“ mõiste
ainsuses ja mitmuses on erineva tähendusega. Petti avaldas mõtteid ka mõiste „patt“
asendamiseks, kus üheks variandiks on pakutud egoismi.
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5

Meediamaterjalide summeeriv kvalitatiivne sisuanalüüs

5.1

Uuritavate sõnade valik ja kategooriate selgitus
Kuna internetiotsingul Postimehe arhiivis olid otsingusõnadeks „patt“, „patu“, siis

sellele vastavalt tuli ka patuga seoses sõnu: “patt”, “patune”, “patustaja” jne. Kokku vaatasin
läbi 320 kirjutist, millest igaühest tõin välja sõna “patt” (või selle varieteedi) koos teema
mõtet edastava lausendiga (alla joonitud, vaata Lisa). Igast kirjutisest, sõltumata selle
pikkusest, võtsin ühe näite, sest oli mõningaid, kus otsitav sõna esines mitu korda. Oli ka
mõnesõnalisi teateid mingist sündmusest, näiteks filmi pealkiri. Selleks et leida “patu”
variante, nende suhtelist hulka ning sagedust, jaotasin Postimehest saadud materjali teemade
alusel kategooriatesse (koondatud andmed). Kirjutiste autoreid usklikkuse järgi rühmitada
polnud võimalik, - see tuleb kõne alla, kui autor ise enda usklikkust tunnistab. Ajakirjanduslik
uurimismaterjal on jaotatud suurematesse gruppidesse teema alusel: sport, kultuur (kirjandus;
kunst; meedia; foto; teater; kino; muusika), sotsiaalsus (muud inimsuhted), kriminalistika
(politsei juhtumid; liiklus; kuritegevus; kelmus; seadusandlust rikkuv käitumine), poliitika,
religioon, teenindus (toit; kokandus; reklaam), muu (ilm, loomad, …).

5.2 Ülevaade koondatud ja kategooriate järgi grupeeritud sõnadest
Spordi kategoorias oli niivõrd suur hulk selgelt kattuva tähendusega sõnu, et oli otstarbekas
valim jaotada rühmadesse sarnasuse alusel. Näiteks üks rühm: patustas – millega, kellega, mil
moel. Sulgudes on iga antud lõigu „patu“ vormeleid iseloomustavad või kokkuvõtvad
määrangud, arvestades kontekstiga. Eraldi määrasin uuritava sõna või selle teisendi laiema
tähenduse – kas sõna kuulub religiooni sfääri, kas mahub Piibli või kirikliku diskursuse raami.
Märgistasin vastavalt: religioon – Re, piibli diskursus – Pi, kiriklik diskursus – Ki. Piibli
diskursuse juurde märkisin ka teema kuulumist keskaegsesse mõttepärandisse – (keskaeg)
Kirjutajaid elualade järgi ei saa nende andmete põhjal analüüsida, sest osa kirjutiste autoreid
pole teada. Visuaalselt hinnates oli kõige rohkem esindatud ajakirjanikke, samuti oli palju
kultuuri-inimesi (kirjanikud, poliitikud jt).
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Sport
Patustas – (eksimine; möödapanek; rikkumine;):
patustas nelja pallikaotusega; patustas kolme pallikaotusega; patustas uuesti alkoholiga;
patustas – viis pallikaotust; patustas amfetamiiniga; patustas ka üheksa pallikaotusega;
patustas 14 pallikaotusega; patustas – üleastumisega; patustasid dopinguga. Mõlemad
patustasid vastavalt ühe ja kolme topeltveaga; patustasid tahtmatult (mängureeglite
rikkumine); dopinguskandaalid - sportlased patustasid aastaid asteroididega,
dopingupatuseid

-

(dopingukeelu

dopingupatuseid;

dopingupatuseid

reegleid
avastatud

rikkunud;
ja

süüdi

keelatud

aineid

mõistetud;

kasutanud)

dopingupatused;

dopingupatune,
olnuks patt – (pigem lausund või kõnekäänd; tavaliselt rahvaliku ja kergema suhtumise
väljendus):
olnuks patt ema ja tütre kohtumist kas või sekundi jagugi kinni hoida; oleks patt neid mitte
toetada; … nagu oleks liiga palju sporti teha patt; rohkemat olnuks patt tahta (jõud lõppes).
olnuks patt see võimalus kasutamata jätta; oleks patt nuriseda …; oleks patt kui … jääks
praegusele tasemele pidama; olnuks patt kasutamata jätta – tahtis …; oleks patt öelda et me
pole rahul (koosseisuga); oleks patt kui neid vaid endale hoiaksin (kogemusi). seda seeriat
oleks patt rikkuda (kaotuseta); viimased viis etappi üheksas … oleks patt selle „needuse“
pärast nuriseda; patt olnuks keelduda – näen enda suurt võimalust; sellises seisus oli patt
loobuda; head kriisi oleks patt raisku lasta,
patustaja – ( mingis asjas eksija):
patustaja puutus suluseisus … ; dopinguga patustajale; palliga pudistaja – patustaja; ühtki
keelatud ainega patustajat ei tuvastatud; pettur – patustaja; patused aga; kelle peale kaevati,
pidid põrgusse minema (Re, Pi); patustan tumeda šokolaadiga; patune – käega mänginud,
patuoinad: kohtunikud; kui otsida süüdlasi; siis oleks põhiliseks patuoinaks; peatreeneri
saatus on olla patuoinas; püütakse leida patuoinaid; ei tehta dopinguga vahelejääjast suurt
patuoinast; … peamiseks patuoinaks spordikoolide süsteemi kaotamist ning alaliidu leebust,
patt – (eksimine; mingite reeglite eiramine):
patt - keelatud aine tarvitamine; argus on ikka natuke patt; ja see on patt (hooldas peale oma
kliendi ka teiste koondislaste suuski);

oma pattude eest (punktide varastamine); patt –

spionaaž; küsimine pole muidugi patt …; õnnestus patuga pooleks – purjede rehvimine;
Polnud isegi patust päris puhas – süüdistatud vägistamises (Pi); joobes roolis ja kallaletungis;
väidetava patu – keelatud aine müümise; pattude eest – vedas oma perekonda alt
(abielurikkumine) Re, Pi ; … patt niisama ripakile jätta; patt oleks nelja panna; lõpetavad
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simuleerimise – kõik nende patud fikseeritakse,
patustaja - (isikuline; keegi on reegleid rikkunud; eksinud; ka petnud):
dopingulabor – patustaja; viik olümpiahõbedaga – patustajad; kihlveopettustega – patustaja.
dopingukütid vs. patused; piisas mõnel vaid eksida; kui patustaja....; dopinguga patustajad;
kuue patustaja seas; peteti; tõlgendati reegleid valesti – patustajad; kui liiga tihti
ebaõnnestumised (eksijad) – patustajatele,
patustanud (rikkunud reegleid; peamiselt keelatud aineid tarvitanud):
keelatud ainetega patustanud; keegi on patustanud (dopingust jutt); keelatud ainete
tarvitamisega vahele jäänud – patustanud; patustanud Hamilton – ületas boksiteel kiirust; B –
proov osutus positiivseks – patustanud; dopinguga patustanud; süüdistab dopinguskandaalis –
patustanud arsti nime...; dopinguga patustanud. Keelatud ainetega patustanud. Keelatud aine
tarvitamise jälgi... – patustanud ratturiteks (millegis süüdistatakse) = patustamine; dopinguga
patustanud; patustanud veredopinguga; dopinguga patustanud; tarvitasid dopingut –
patustanud; dopinguga patustanuid; dopinguga patustanud; patustanute karistussüsteem; andis
… keelatud aineid sisaldanud proovi patustanule … (doping); dopinguga vahele jäänud –
patustanud; liikusid autod liiga kiiresti – patustanute... ; … pole topeltveaga veel patustanud;
(mängijad) patustasid narkootikumidega … ; patustanud (keelatud ainetega); patustanud –
ebakainena lapsi treeninud; patustanud – purjus päi lapsi treeninud; patustasid pallikaotusega;
… patustasid alkoholiga; … jäi dopinguga vahele – kui ... on tõesti patustanud; „Esimeses
geimis patustasin mina vastuvõtul …“ ; dopinguga patustamise eest;

patuste mõtetega

sportlased – keelatud ainetega mängida; dopinguproovid osutunud positiivseks – patusteks
sprinterid. Tõsiseim patustamine – ümbrikupalga maksmine pallureile.
Erisused: … äkki on tegu patupesaga, kus jumalavallatute tempudega aega sisustatakse Re,
Pi; … lisatakse eksimused – kaitseliini paturegistrisse; … dopingujama; mis tol korral jäigi
nii; et mind tehti patuseks; … saudi naiste jaoks on sport endiselt patuasi.
Kultuur (kirjandus; kunst; meedia; foto; teater; kino; muusika).
Sellest patust prii – pildiraamatud täisealistele.
Muud patustamist – rõvedat, ent inimlikku.
Pole olnud sellest patust puhas – (küsitav kriitika).
Huumorimeele puudumine – sellest patust puhas.
Päris vaba ei ole sellest patust ka … .
Patuste preestrite – pedofiilia (Re, Pi).
Korruptsioon; altkäemaks – patustaja; ameti kuritarvitamist – sellest paturegistrist.
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Kodu, kust puudub jumalasõna – patupesa (Re, Ki).
Patuseid naisi – pildid kunstinäitusel.
Kui patte hakatakse üles lugema – (ajakirjanduslikke möödalaskmisi).
Kübaraga pole patt käia ka siseruumides.
Paljast modelli vaadates – patumõtteid ei teki.
… miks keegi ajakirjanduse patukotiks saab?
Kui pole pattu teinud; pole ka midagi pihtida (Re, Ki).
Võlg on võõra jagu; mingil määral ka patt.
Patuga pooleks ikka vahepeal lavale hüpanud.
Sellist artisti – pole patt nimetada … .
… on tema patte ja patukesi vaadeldud alati suurendava; teiste omi vähendava pikksilmaga.
Kujutatud seitset surmapattu ja ka väiksemaid eksimusi; pattulangemine … (Re, Pi).
Sellest olnuks patt keelduda.
Madonna kontserdile – oleks patt seda kasutamata jätta.
Olnuks patt vaatamata jätta … (huviväärsusi).
Patuteele tõuganud – tema kuritöö … (Pi).
Et keegi näiteks šokolaadiga ei patustaks.
Pole Postimeeski patuta – võõrsõnadega liialdamise ja … .
Sain seda teha patuga pooleks (ajanappuses).
Lihasuretamise siht – saada lahti patukoormast (Re, Pi,keskaeg).
On laval – püha või patune armastus? (Re, Pi).
Ei ole ilmselt suur patt – „paljastada“ ka filmi lõpp.
Liig sageli elulookirjanduses „pühakud ja patused“; vähe aga elavaid realistlikke.
Nende loominguga võrreldes on nende patud tühised.
Seitse uut surmapattu; autorite märksõnadeks „patt; patt; patt“ (moeshow). Pi (keskaeg)
Kriisiolukord loob kiusatuse otsida patuoinaid.
… ja põrguteenrid patuste piinamiseks kuuma vett ammutasid (Re, Pi, keskaeg).
Patustab – liigse populaarteadusliku lobaga.
Film „Patu sosin“; „Patu sosinad“; „Patukahetsus“ 2 korda; „Patustaja“; plaat „Paturaamat“ 3
korda; Saate „Patukahetsejate võistlus“ .
… on patt neid omadusi varjata (head isikuomadused).
Kust algab patt? Kas tegu on patt? (etenduses) (Re, Pi).
Tundus patt – jätta selline muusika jagamata.
… millele midagi ette heita oleks patt (professionaalne esitus).
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Film patust ja kahetsusest / seades inimese silmitsi oma pattudega (Re, Ki).
Patt pole seegi, kui kannate väärisehteid ja plastikut koos.
Aplus ja edevus on alati olnud patud; tagasihoidlikkus aga voorus (Pi).
Taas on patuoinana tõstetud valgusvihku kollane meedia.
Põhipatt on valelikkus (Runnel) (Re, Pi).
Öeldakse, see on protektsionism (siin rahvuslikkuse eest seismine) – ja sa oled jälle patune.
Siis meenuvad eestlasele kõik (naabrite tehtud ja tegemata) patud.
Mitmed artiklid samas numbris ühelt ja samalt ajakirjanikult on patt.
„Ma pole isegi patust prii“ (parasiitsõnade kasutamisest).
Patustanu – (mütoloogiast, rasedaks jäänu) (Re, Pi).
Inspireerituna seitsmest surmapatust – jaganud teose seitsmeks peatükiks (Re, keskaeg).
Usud, et Jumal on sulle sinu noorpõlve patud andestanud (Tõehetkest) (Re, Ki).
Sedasi ülilihtsustatult uut albumit tutvustada oleks patt.
Muud inimsuhted (eetilised, olme jm probleemid).
Kõik oleme patused - kired; naudingu otsimine; meeldida tahe; auahnus ja kõrkus (Re, Pi).
Edevus ei ole patt – pigem edasiviiv jõud.
Oleks patt kõrvutada – … valgustusaja ametiga (reisisaatja) irooniline.
Kõike seda ilu – on patt enesele hoida.
Oma patustamiste eest – on oma abikaasat petnud (Re, Pi).
Oleks justkui patt – kerjusele mitte anda (Re, Pi).
Lasete oma ahnusest … hävida – kas te ei arva et see on patt (Re, Pi)?
Endasse investeerida … ei ole kunagi patt.
Aga väike jook pole patt.
Oleks patt – siin haigekassale etteheiteid teha.
Töölt varastavad – patused.
Pole patt seda tunnistada – (et on eksinud).
Kanda kulda, kui inimesed kaotasid orkaani tõttu kõik – patt jumala ees (Re, Pi).
Me pole keegi patust puhas. (Re, Pi, Ki).
Patuga pooleks kella üheksaks tööle jõuda.
Patt visata korralikke asja ära.
Raiskas … naabrite raha – patune (korteriühistu esinaine).
Abiraha kuritarvitused – patustaja.
Endine abikaasa pestakse viimasest kui patust puhtaks.
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... nagu oleks haiglad võrdselt patused – (haiglate kvaliteet).
Vaevalt et … (homod) käivad mingites patustes keldrites (urgastes).
Ei suuda ka maiustustega patustamisele … .
Toas istumine tundub suisa patt olevat.
Kas on patt sellisele; olgugi kahtlase väärtusega pakkumisele reageerida.
Tõsielufilm – „Patukahetsus teispool usku ehk üheksa keiserlikku jumalat“ (Re, Pi,keskaeg).
Film „Tõsielust patukahetsuseni“ (Re, Pi, keskaeg).
Patupealinna (Las Vegas jäetud välja ütlemata) Lavo-nimelises ööklubis.
Patupesa Las Vegas.
Patupealinnas – Vegases.
Üle 167 krooni püksipaari eest maksta oleks patt (reisikirjast).
… pissib basseini – on selles patus süüdi.
(Kogumispensioni) tulemus ilmneb juba – sellessamas patuses maailmas (Re, Pi, Ki).
Kas on patt seda ausõna sinisilmselt uskuda.
Peab omasooiharust karmiks patuks (Re, Pi).
Võimalus … oleks patt kasutamata jätta.
Teadvus on patune (täitmata lubadused).
Oleks patt jätta märkimata (maja ajalugu).
Momenti oleks patt maha magada.
Lähemalt uudistamata oleks patt Krakowist lahkuda.
Suguvõsa hoidis minust kui patukotist eemale.
Majanduskriisi ajal oleks patt hindu veel tõsta.
Ei ole patust priid ka kutselised kalurid (rämpsust jääl).
Kas seks enne abielu on patt (Re, Pi)?
A. O. on pattudest prii (suitsetamine oli tema viimane patt).
Olnuks patt sellist pilti ainult teadlastele jätta (hallhülge–kaamera).
Pole vist eriti suur patt, kui meenutada, et … .
Patustanud kanepi või amfetamiiniga (lapsed).
Kas selline unistus peaks olema patt? (unistuseks on seks mustanahalisega).
Kui ei patusta (s.t kui õpetaja õpilasi seksuaalselt ei ahista ega purjuspäi koolitunde ei anna).
Kiputakse otsima patuoinaid – rahutuste korraldamises süüdistatud.
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Kriminalistika (politsei juhtumid; liiklus; kuritegevus; kelmus; seadusandlust rikkuv
käitumine)
Lühisõnumite saatmisega patustanud autojuhti.
Napsuga patustanud.
Omavoliliselt tühjadesse korteritesse tunginud … patustajate.
Pedofiili räiged patud (Re, Pi).
Patustanud – eksinud ja … trahvi saanud.
(Suureks) patuks – seks alaealisega.
Maksupettuses süüdistatav on kahtlaselt tihti haige – kes on patuoinas?
Rikuvad liikluseeskirju – patustavad.
Kaubamärgi vastu patustanud ka … .
Autojuhte süüdistada oleks patt.
Maksudega patustanud … .
Kiiruseületaja – patustaja.
Patustasid – pistist võtnud politseinikud.
Pole patust prii ka politsei – valesti parkimise … .
Politseinikud patustasid – altkäemaksusüüdistusega.
Täiesti ebavõrdne seadus – mis teeb tavalistest inimestest patuoinad.
(Veeliikluskultuuri) patud.
Eeskirjade vastu patustanud taksojuhte … .
70 km/h – on seegi juba patustamine? … See on juba patustamine!
EIK õiguse saanud L-ist tehti patuoinas.
Trahv mitu korda suurem kui vähem patustanutel … (Eesti kui patuoinas).
Napsisena autot juhtinud – patustanud.
Ümbrikupalga maksmisega patustajad.
Ilu ei ole patune
Paturegister märkimisväärne (järjekordne vägivaldne).
Pole need ratturidki patust priid – ehmatavad kõndijaid.
… ei ole patustanud ega seadust rikkunud.
Kas riigi tagant varastamine on patt või mitte - sõltub riigist.
On patustanud varemgi (reisikorraldusfirma pettis kliente).
Kõik on patused – (idast pärit juristi üldistus Eesti kohtule).
Tegu, mis on patuna kummitama jäänud (sõjas tapmine) (Pi).
See pole küll mingi patt – krundid kommiraha eest (sahkerdamine).
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Timukas palus vabandust – ma olen lihtsalt patuoinas (süüdistatud 14 000 inimese hukus).
Patustasid seaduse vastu – alkoholi tarbimine lasteasutuses.
Patuoinad (Hiinas mõisteti mürgitatud piima tootjad surma).
Et ei laseks end süüdistatava patukahetsusest haneks tõmmata (orjastamises ja mõrvas süüdi).
Patunimistus on ka eelnevalt üks vägistamine (Pi).
Ametiisiku kelmuse ehk patustanud riigikogulase.
Autosõit kolmepromillises joobes – teist korda sama patuga.
Patustajatel... (ülekäigurajal jalakäijaid eiranud).
Lubatud sõidukiiruse vastu patustavad … .
Kes korra vastu patustades (parkimistrahv).
Patustatakse mingil muul viisil seaduste vastu.
Patustas eeskirjade vastu (liiklusrikkujad).
Paturegister (jutt liiklushuligaanist).
Ainus patt, mille omaks võttis, oli kelmus.
Poliitika
Abielulahutus pole patt (Re).
Mille üle tänastes oludes kurta olnuks patt.
Oleks patt memuaare mitte kirjutada.
Oleks patt anda praegu katteta lubadusi.
Tulumaksude tõstmine on Reformierakonnale – suurim patt.
Nii et oleks patt mitte rahul olla.
Kelle hingel on teadagi mis patt.
Patustab keegi „õige magusaga“!
… pole edevuse patust puhas.
Oleks patt toimuvat vaid pealt vaadata.
Vene –Leedu piimasõda – patuoinaks tehti … .
Interneti–piraatlusega – patustanud.
… patud üles tunnistanud ja saanud andestuse (Re, Ki).
Püüdes teha töötukassat patuoinaks.
Patukahetsust pole endistelt kommunistidelt nõutud.
Patt oleks öelda, et asjaga poleks hakkama saadud.
Islandi majanduskriisi patuoinaks tembeldatud … .
Need ebapopulaarsed otsused pole ministri patukoorem … .
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Valitsuse patukustutaja ning kuuleks peksupoiss M (Pi, keskaeg).
Ei tasu hakata …. patuoinaid tegema.
Osutama Ukrainale, kui patuoinale... .
Kantsleri peamine patt – (andis mingi vale allkirja).
Patused; kes annetada ei soovi (riigikogulastest, kes ei anneta heategevusfondi).
„(ministri) valetamine on patt“ … ütles S.
Teenindus (teenindus; toit; kokandus; reklaam)
Sellist tükki olnuks patt ostmata jätta.
Mille häid omadusi on lausa patt kasutamata jätta.
Patt üle maitsestada.
Magusaga patustama; meeli turgutavat – magusapattu väärt.
(Hea) teeninduse üle oleks samuti patt viriseda.
Patustajad – probleemsed ettevõtted.
Üheks suurimaks patuks on... et inimesed porgandiriisikaid ja kukeseeni kupatama kipuvad.
Krabipulgad, üpris hea; patt oleks kurta.
Patt pole võtta einet murul.
Seotud väikese patuga (midagi umbmäärast rändurite puhkekoha kohta).
Patt oleks teadmisi kasutamata jätta.
Mille puhtuse nimel poleks patt ka mõni kroon maksta.
Näevad patuoinast.
Oleks patt jätta kasutamata neid võimalusi ja oskusi (tuulegeneraatorite tootmine).
Religioon
Homoseksuaalsus on patt (Re, Pi).
Sõita pühale maale ja mitte külastada Jeruusalemma on patt (Re, Pi).
Homoseksuaalid … neid pole vaja alandada juttudega patust (Re, Pi).
Ei saa rääkida näiteks budistliku patu mõistest (Re, Pi).
Ateistid – lootusetud patustajad ja jumalateotajad (Re, Pi).
Justkui oleks Vatikan lisanud seitsmele surmapatule veel samapalju (Re Pi. keskaeg)
Hitler on ajalooline pärispatt, mille lunastuseks peab patutaju püsima absoluutne (Re, Pi, Ki).
Jõulude ajal kirikus patte andeks palunud? Kindlasti ei. Elu patuta oleks ise juba patt (Re, Ki).
(Ikoonide müümine) on surmapatt … ka kaeblemine on patt (Re, Pi, keskaeg).
Prostitutsiooni peeti väiksemaks patuks kui abielurikkumist, hooramist ja sodoomiat (Re, Pi).
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Oma poja meie patte enda peale võtma, probleem nimega patt lahutab meid Jumalast (Re, Pi).
… atmosfääri reostamine muutub järjest suuremaks patuks (Vatikan) (Re).
Muu (ilm, loomad …)
Ilusamat ilma oleks patt tahta.
Patt sõita vaikuses – parem on kuulata muusikat.
Ontoloogiline patt – sööta lehmadele veiseluudest tehtud pulbrit.
Ei ole Tuki paturegister hammustamiste poolest puhas … (jutt tuhkrust).
Patt on küll seda tunnistada, aga … (varjupaigakoertest).

5.3

Meedia-andmete analüüs

Spordi kategooria sõnade sisuline tähendus (sõnu kokku 103)
Sõna „(olnuks) patt“ – (kerge möödapanek, viga) täiendab teatud seika igapäevatoimetustes,
rahvaliku ütluse osa, kaudselt sarnane Uue Testamendi patu tõlgendusega, kuid sisult mitte.
Sõna „patustaja“ – (eksis tehniliselt või rikkus määrusi) üheks sünonüümiks oli „pettur.“
Sõna „patuoinad“ – vormilt Piibli diskursus, religioosne sisu puudub.
Sõna „patt“ – (mingi seaduse rikkumine, argus, seksuaalsus, viga). Kaks juhtu võib
tõlgendada kui Piibli diskursus (seksuaalsusega seotud).
Sõna „patustaja“ – (keegi on reegleid rikkunud, eksinud, petnud). Puudub side religiooniga.
Sõna „patustanud“ – (keelatud aineid kasutanud, rikkunud reegleid või seadust). Puudub side
religiooniga.
Sõnad „patupesa,“ paturegister,“ „patuasi“ - sisuliselt side religiooniga puudub.
Sporditeemalistes artiklites oli „pattu“ kasutatud enamalt keelatud ainete kasutamise,
tehnilise vea, kehtiva reegli rikkumise illustratsiooniks, puudus side religiooniga, Piibli
diskursust esines vaid kolmel juhul. Eksimist sooritusel tähistav „patt“ sobib vormilt üsna
täpselt Vana Testamendi tõlgendusega („mööda laskma“, vt lk 25 ), kuid sisu on täiesti teine.
Selle uurimuse andmetest võib järeldada, et „dopingupatused“ (dopingukeelu reegleid
rikkunud, keelatud aineid kasutanud) on

kujunenud iseseisvaks sporditerminiks, side

religiooniga puudub. Väljendit „patustanud dopinguga“ esines 23 korda, kusjuures kasutati ka
sõna „patustas“ lisamata „dopinguga,“ näiteks kuue patustaja seas. Dopingule viite
puudumine lubab oletada, et see mõiste on spordimaailmas sedavõrd levinud ja arusaadav ka
	
   37
	
  

lehelugejale, et „patustaja“ ongi „dopingu tarvitaja.“ Tegemist on piibliainelise metafooriga.
Teisalt on siin tegu sünonüümidega; - spordimaailmas „patune“ = keelatud ainete tarvitaja.
Kultuuri osas (kokku 54 sõna) kasutati pattu valdavalt igapäevaseikade ja kõlblusteema
eksimuste edastamisel, filmide jm pealkirjades, kõnekäändudes. Piibli diskursust esines
kaheteistkümnel korral, millest kolm oli keskaegse taustaga (põrgu ja seitsme surmapatu
teema). Kiriklikku diskursust esines neljal korral.
Muude inimsuhete osas (kokku 51 sõna) kasutati „pattu“ valdavalt väikeste vigade,
argipäevaseikade, aga ka seksuaalprobleemide illustratsioonil. Piibli diskursust esines
üheteistkümnel, kiriklikku kahel korral
Kriminalistika osas (kokku 45 sõna) oli enamasti tegu liikluseeskirjade rikkumisega. Esines
sõna „paturegister“ ja „patunimistu“. Ka raskeid kuritegusid nimetati patustamiseks. Piibli
diskursust esines kolmel korral, milles kaks seoses seksuaalkuriteoga.
Poliitika osas (kokku 24 sõna) kasutati „pattu“ nii pisiseikade kui suurte skandaalide
iseloomustamisel metafoorina. Kiriklikku diskursust esines ühel korral. Piibli taustaga (kuid
mittereligioosse sisuga) võib arvestada sõnu „patukustutaja“ ja „patuoinas“. Torkab silma
„patuoina“ eelistatus poliitikute tekstides, moodustades viiendiku näidetest.
Teeninduse osas (kokku 14 sõna) kasutati „pattu“ kerge vea sünonüümina, argielu temaatika
osana, näiteks pole patt võtta einet murul.
Religiooni osas (kokku 12 sõna) haakus Piibli diskursusega kaheksa juhtu (millest kolm oli
seotud seksuaalsusega, kaks keskaja mõtlemisega). Kirikliku diskursusega haakus kolm juhtu.
Kirikuliku keele taandumine religioonis räägib sellest, et usust kirjutavad autorid julgevad
Piibli mõtteist kirjutada, kuid ei küüni kirikliku mõtlemise juures R. Lutheri või Paul Tillichi
tasemele.
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Alltoodud diagramm annab statistikale visuaalse, kergemini hoomatava ja ülevaatliku ilme.
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Väljendi "patt" või selle teisendite esinemise arvukus valdkondade järgi
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Ajakirjandusandmetes leidunud „patuga“ seostatud tegevusi oli väga eriilmelisi,
näiteks: eksimine, eksimused, möödapanek, puterdamine, temp, keeld, viga, kerge apsakas,
liialdus, ränk kuritöö, loba, aplus, kire, raiskamine, (millegi) tegemata jätmine, rumalus,
omasooiharus, seaduserikkumine, seksuaalne (petmine, vm), (millegi) kuritarvitus jt.
Kokku oli 307 uurimisalust sõna või sõnaühendit, millest Piibli diskursust esindas 36 juhtu ja
kiriklikku 8. Spordi kui kõige mahukama kategooria sisse jäi Piibli diskursusest 4 juhtu,
kiriklikku ei olnud. Kõikidest 103 spordijuhtumist oli 42 seotud dopingu kasutamisega,
so.41%. Sõna patustanud esines 34 korral, millest 24 juhtu oli seotud dopinguga, so. 71%.
Religioosse sisuga lausendeid oli kõigi valdkondade peale kokku 42, millest otseselt jaotuse
religioon hulka jäi 12 juhtu. Osa sõnu oli kaudselt religiooniga seostuvad, kuid mitte Piibli
ega kirikliku diskursuse all. Piibli diskursus ja kiriklik diskursus osal juhtudest kattuvad.
Ajakirjandus kasutab sageli patuteemalisi metafoore. Renate Pajusalu järgi on
metafoor tähendusülekanne, mille puhul ühe valdkonna mõistet kasutatakse teise valdkonna
mõiste edastamisel62. Väga sage oli religioosse „patu“ tähenduse muutus mingi tänapäeva
eluolukorda iseloomustavaks metafooriks (patustaja), kus on kadunud endine tõsidus, patt on
vaid tähistanut lause mõtet kandvaid sõnu, näiteks patustaja puutus suluseisus …
(pallimängus kerge viga). Oletan, et oma religioosse (piibelliku) taustaga annab „patt“ tekstile
juurde autoriteeti, aitab rõhutada eksimust. Ilmnes mitmeid Piiblist pärit „patumetafoore“,
näiteks: patuoinad, patustab (liigne loba) - vormilt viitavad need sõnad küll vana- testamendi
aegsele kultuskombele ja moraalinormidele, kuid kaasaegses keelepruugis neil religioosne
sisu puudub. Esines ka mõningaid kaudselt keskaja mõttemaailma viitavaid metafoore, nagu;
paturegister – (kellegi süütegude nimekiri, näiteks liiklusrikkumised); patupealinn - kasutati
ilma Las Vegast nimetamata; patukustutaja, patukoorem, patukahetsus.
Sage oli sõna „patustama“ kaasabil eksimise topeltkasutus, näiteks patustas
pallikaotusega – st eksis eksimusega.
Näitematerjali põhjal ilmneb „patu“ „ajakirjanduslik diskursus“: tänapäeval räägitakse
„patust“ valdavalt ateistlikus kontekstis, pigem argieluliste olukordade kirjeldamisel ja
iseloomustamisel. Levinuim tõlgendus „patu“ mõistele on „eksimine“, st. eksimine mitte
Jumala -, vaid ilmalike seaduste ja reeglite vastu. Samuti kasutatakse „pattu“ veast rääkimisel,
seda nii spordis kui muudes eluvaldkondades. „Patt“ ei tähenda ajakirjanduses mitte ainult
raskemaid eksimusi, vaid ka tühiseid möödapanekuid. Kõikvõimalikku mis on eksimisega
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
62

Renate Pajusalu, “Sõna ja tähendus,“ Eesti Keele Sihtasutus, 2009, lk 29
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seotud. Seega saab järeldada, et patu tõlgendamisel valitseb arvamuste subjektiivsus ja
paljusus. (Sarnase väite tõi ka Lea Altnurme, vt lk 9).
Ajakirjandusandmetest seostus Piibli ainestikuga alla kümnendiku, kiriklikuga veelgi
vähem vaadeldavatest juhtudest. Ajakirjandusmaterjalides oli ka religiooni alla määratletavaid
„patu“ käsitusi, näiteks seoses kõlblusega (seksuaalsus). Kirikliku diskursuse andestamise ja
lunastuse teemat esines vähem kui 1% juhtudest.

5.4 Uurimisaluste diskursuste võrdlus

Võrreldes Piibli ja kiriku diskursusega on ajakirjandusdiskursuses religiooni sfäär
muutunud ahtamaks, kadunud on „patu“ tõsiseltvõetavus. „Pattu“ kasutatakse sageli mingi
argielus tehtud vea rõhutamisel või kirjeldamisel täiendsõnana (näit patuteele tõuganud) või
piibliainelise metafoorina. Kui „patu“ põhitähendus on lahutamatult seotud religiooniga, siis
meediamaterjalides selle religioosne tähendus valdavalt puudub. Näiteks spordi kategoorias
sõna „patustas“ esines enamasti tähenduses „eksis sooritusel“ (kaotas palli, viskas mööda) või
„eksis reeglite vastu“ (keelatud ainete tarvitamine).
„Patu“ mõiste tähendus Piiblis ja kiriklikus keeles kattuvad omavahel paljus, kuid
Piiblis on see haardelt laiem, hõlmates oma aja inimese elu sfääre rohkem, eriti mis puudutab
toonaseid kultuslikke kombeid ja moraali. Kiriklik diskursus keskendub „patu“ käsituses
süüle, andestamisele ja Jumala armule, lunastusele.
Sõnaraamatud andsid peamisteks „patu“ tähendusteks „süü“ ja „eksimus“. Süü teemat
oli ka ajakirjandusmaterjalides, näiteks: sportlased patustasid aastaid steroididega, st olid
süüdi seaduserikkumises. Ka kiriklik keel käsitleb „pattu“ süüdi olemise ühe sünonüümina.
Teatmeteostes oli märgatav kõlbluse ja kultusega seostuv „patu“ käsitus, eriti Piibli
temaatikast tulenevates näidetes. Kõlblusteemat kohtab ka ajakirjandusmaterjalides, näiteks
seksuaalsuse ning kümne käsuga seonduvas.
Teoloogiline kirjandus annab „patu“ peamisteks sünonüümideks eksimist (kui
kõrvalekallet), Jumalast lahusolekut, kuid ka kõlblusega ning halbade iseloomuomadustega
seonduvat (uhkus, ahnus jm).
Kõigis uurimisalustes teemavaldkondades on kõige enam kasutatud „patu“
teisenditeks „eksima“ ja „süüdi olema“. Teoloogilisel ja sõnaraamatute osal on „patu“
tähenduslik rõhk seostes Jumalaga, tõsine, pigem religioosse taustaga.
Ajakirjandusmaterjalides on „patud“ pigem tavaelu eksimised ning kerged
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möödapanekud, (kuid on ka raske kuriteoga võrreldavusi). Rahvalikus käsituses puudub patu
konkreetsus, mis on asendunud umbmäärasusega, kasutatakse tihti suvalise ettetuleva apsaka
kirjeldamisel.
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Kokkuvõte
Käesoleva uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli selgitada „patu“ mõistet luterliku
kiriku kontekstis, erilise tähelepanuga ajakirjanduskeelel kui tänapäeva keelekasutuse heal
näitel. Töö näitab, milline on sõna „patt“ tähendus tavakodaniku silmis ning milles see ühtib
või erineb kiriku keelega.
Postimehe kirjutistes esines uuritavat sõna kirikliku diskursuse osana alla 3%, mis
näitab, et „patu“ mõiste traditsiooniline, religiooniga seonduv sfäär on tänapäeval kitsenenud.
Mahukaim „patu“ kasutamisvaldkond ajakirjanduses oli sport, kus valdavalt tähendas „patt“
mingit eksimust sportmängudes või kehtivate reeglite rikkumist, näiteks keelatud ainete
tarvitamist. Ilmnes „patu“ mõiste alusel kujunenud iseseisva tähendusega sporditermineid,
nagu „dopingupatune,“ või „patustama“ (tähenduses dopingut tarvitama). Samuti on
märkimisväärne eksimise topeltkasutus „patu“ mõiste lisamisega, näiteks: „patustas
pallikaotusega“ – s.t eksis eksimisega. Ajakirjandusandmetes kokkuvõtvalt osutus sagedaseks
patu tähenduseks (arvestades konteksti) mingi argielus tehtud viga või eksimus. Kuid samas
kasutati „pattu“ ka raskete kõlblus- või seaduserikkumiste sünonüümina. Eelnevast võib
järeldada, et patu diskursus ajakirjanduses on väga laialivalguv, hägustunud, tarvitatakse
kõikvõimalikes elusfäärides tehtud vigade rõhutamisel. „Patu“ mõiste seondub põhiliselt
väära või lubamatu teoga, argieluga, seksuaalsusega. Side religiooniga on nõrk või puudub,
kasutusvalikutes valitseb subjektiivsus. Levinud on rohke Piibli temaatikast pärinevate
metafooride kasutus. Patustaja võrdsustamine seaduserikkujaga (näiteks dopingutarvitaja)
osutab selgelt süüle. Ka teoloogilises kirjanduses sageli esinev omadussõna „patune“ viitab
süüle, määrdumusele.
Töö näitab eesti keele ajaloost, et „patt“ on seotud peale oma ladina algupära ka
vanema sõnaga „pattama“, s.t „süüdistama“ (vrd „pattuma,“ ehk „patustama“). See pole
üllatav, kuna luterliku kiriku liturgia patukäsitluses on Jumala armukuulutse kõrval olulisel
kohal ka süü teema. Käesolevas töös kasutatud teatmeteostes oli „patu“ levinuim teisend
samuti „süü“ või „süüdiolek“, mis viitab sõna afektiivsele kõrvaltähendusele. Järelikult võib
tuleneda sõna „patt“ emotsionaalne laetus just patu lahutamatust seosest süüga, mis aga võib
tekitada inimestele kirikus ebamugavust või negatiivseid tundeid.
Uurimistöö käigus selgus järgmisi seoseid: „patu“ käsitus ajakirjanduses on
teoloogilises mõttes ahtam kui Piiblis ja kiriklikus käsituses. „Patu“ mõiste kiriklikus keeles
on oma mitmemõttelisusega usutõdesid vähe tundvale inimesele tõenäoliselt raskesti
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arusaadav. Teoloogilistes tõlgendustes on „patu“ tähenduslik rõhk tõsine, seostes Jumala
seadustega ning moraaliga. Kiriklik keel peab „pattu“ (patusus, süüdiolemine) inimese
loomuses olevaks pahede allikaks, millest vabaks ei saa. Pattudest (eksimused) vabaneb
inimene ainult kiriklikul armulaual Kristuse armu (andestuse) läbi. Laiem auditoorium
kasutab sõna „patt“ või selle alusel loodud metafoore kõikvõimalikes eluolukordades ette
tulevate eksimuste rõhutamiseks või kirjeldamiseks, otsene side religiooniga valdavalt
puudub. Enamasti puudub

arusaam „patu“ mõiste kiriklikust tähendusest, kasutatavate

teemade valik on juhuslik ja sageli individuaalne, ei arvesta religioosse traditsiooniga.
Käesoleva töö üks eesmärke oli uurida, kuivõrd oleks vajadus ning võimalus leida
alternatiive „patu“ nimetusele. Ainsuses „patule“ on sobiv sünonüüm või seletus P. Tillichilt:
„lahusolek“ (võõrdumus). „Pärispatu“ asenduseks on pakutud sõna „algpatt,“ (H. Põhlmann)
või egoism. Mitmuses „patud“ on tõlgendatud kui „eksimist“. Sama sünonüüm üldistades
„patu“ mõistele pole päris tabav, kuna Piiblis „patt“ (ainsuses) on midagi saatuslikumat kui
vaid „eksimine“. „Eksima“ või „eksitus“ annavad ka enamus teisi allikaid „patu“ peamiseks
sünonüümiks.
Minu bakalaureusetöös läbivaadatud materjalidest saab järeldada, et laiema
auditooriumi arusaam „patu“ mõistest ei ühti kiriklikus keeles olevaga. Tänapäeva argikeelde
on patt (valdavalt) kandunud metafoorina, milles religioosne sisu puudub. Liturgias esineb
„patu“ mõiste kiriku õpetuse osana, mille tõlgendus on mitmetähenduslik ning vastuoluline, ja
seetõttu usutõdesid vähe tundvale kirikulisele ilmselt keeruline ja raskesti arusaadav.
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Zusammenfassung
Der Ziel vorliegender Untersuchung ist den Begriff „Sünde“ im Zusammenhang der
lutherischen Kirche zu untersuchen. Die besondere Aufmerksamkeit war der Umwandlung
des Begriffes in der Sprache der Presse als Beispiel zeitgenössischer Umgangsprache
gerichtet. Die Arbeit zeigt, was der Begriff „Sünde“ für einen Menschen von Heute bedeutet,
welche sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu die kirchliche Sprache.
In der Statistik anhand der Tageszeitung „Postimees“ (Jg. 2009) ergab sich, dass das
Wort „Sünde“ in 3 % der Fälle ihre kirchliche Bedeutung beibehalten hatte. Das zeigt, dass
die traditionelle religiöse bedeutung der „Sünde“ heute nur selten vorkommt. Am
umfangreichsten ist der Begriff aber im Bereich des Sport belegt, wo die „Sünde“ vor allem
Fehler bei der Leistung oder Verstoss gegen Spielregeln, zB mit Doping, bedeutet hat.
Beim Auswertung der Materialien sind neue sportbezogene Begriffe aufgetaucht, die
vom Wort „Sünde“ entstanden sind und jetzt ihre selbständige Bedeutung haben, zB
„Dopingsünder“ oder „sündigen“ (d. h. verbotenen Mitteln nehmen). Bemerkenswert ist die
Doppelung gleichen Begriffs, indem das „Verfehlen“ mit dem „Sündigen“ vervollständigt
wird, zB „er hat mit Verlieren des Balls gesündigt“ – d.h. verfehlt mit Verfehlen.
Zweitgrösster Themenbereich ist Politik, wo u.a die Metaphorik des „Sündenbock“ heimisch
ist.
In den Auszügen aus der Presse bedeutet die „Sünde“ in ihrem Kontext oft einen
Alltagsfehlschritt. Zugleich ist die „Sünde“ auch das Synonym eines schweren Verstoss gegen
Moral oder Gesetzlichkeit bedeutet. Über vorgesagten kann man Schlussfolgerung ziehen,
dass der begriff „Sünde“ in der Presse eine breite, unklare Bedeutung hat und allerlei Fehler
in verschiedenen Lebensbereichen unterstreicht. Verlorengegangen ist die alttestamentliche
Breite sowie neutestamentliche Tiefe des Wortes. Der Bezug auf Religion ist schwach oder
fehlt gar, das Wort wird nach eigenen Ermessen verwendet. Die Sünde bedeutet in der Presse
meistens ja falschen, unzulässlichen Tat im Alltag, in der Sexualität. Verbreitet sind aber die
biblischen Metaphern. Die Gleichstellung des Gesetzesbruchs (zB Doping) zeigt deutlich auf
das Schuld. Auch in der theologischen Literatur vorkommendes Adjektiv „sündig“ deutet auf
Schuld und Befleckung hin.
Die Untersuchung zeigt aus der Geschichte estnischer Sprache, dass das Wort „patt“
(die Sünde) ausser dessen lateinischen Wurzeln „peccatum“ noch ihren eigenen Ursprung,
„pattama“, d.h. „beschuldigen“, hat (vgl „pattuma“, „sündigen“). Es ist nicht überraschend,
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weil das Thema der Schuld in der Liturgie der lutherlichen Kirche neben den Gnadenzuspruch
sehr wichtig ist. In den Wörterbüchern, die in der Arbeit benutzt wurden, ist dem Wort
„Sünde“ am meistens das Wort „Schuld“, „Schuldigsein“ entsprochen, der Umstand, der an
die affektive Nebenbedeutungen hinweist. Daraus lässt sich folgern, dass die emotionale
Resonanzen der „Sünde“ durch die Nebenbedeutung „Schuld“ entstanden sind und gerade
dadurch das Unbehagen und die negatiive Gefühle in der Kirche durch die Anspielung an die
Schuld hevorgerufen werden.
In der theologischen Deutung wird der Ernst der „Sünde“ betont und mit der Begriffe
der Erbsünde, Getrenntsein vom Gott, mit dem Opfer und der Sühne gedeutet. Die kirchliche
Sprache sieht die Sünde als Quelle der Übel in der Natur des Menschen selbst. Der Mensch
wird mit Gnadenverkündigung, im Evangelium, beim Abendmahl für frei erklärt, durch
Vergebung der Sünden in Christus. Die breiteren Massen dagegen bezeichnen als Sünde
(zusammen mit ihren Metaphern) die Alltagsumstände und –fehler, wobei der Bezug auf die
Religion fehlen kann.
Die Angaben über estnischer Umgangsprache – auch eine eher gehobene Sprache
einer grossen Tageszeitung – lassen folgern, dass die kirchliche Bedeutung der „Sünde“ für
einen sekularen Menschen im Gottesdiesnt schwerverständlich und unklar bleibt. Der
anschuldigende Ton ist nicht zu überhören. Es kann vorkommen, dass der Redner und der
Hörer einander nicht verstehen können.
Die vorliegende Arbeit hat die Frage über eventuelle Alternativen für das Begriff
Sünde aufgegriffen. Für „die Sünde“ (im Einzahl) hat P. Tillich das „Getrenntsein vom Gott,
die Entfremdung vom Gott“ vorgeschlagen. Für die „Erbsünde“ ist auch die „Ursünde“ oder
Egoismus vorgeschlagen worden. „Die Sünden“ (im Mehrzahl) sind als „Verfehlungen“)
gedeutet worden. Dasselbe Synonym kann nicht auf die „Sünde“ (im Einzahl) verallgemeinert
werden, weil die Sünde in der Bibel etwas schicksalhaftes, kein blosses Verfehlen ist.
Die in der Arbeit ausgewerteten Materialien lassen die Schlussfolgerung zu, dass die
breite Massen den Begriff der Sünde nicht den kirchlichen Sündenbegriff gemäss verstehen.
In die Umgangsprache wie in die Sprache der Presse ist die Sünde als Metapher heimisch
geworden, ohne religiösen Inhalt. In der Liturgie dagegen ist die „Sünde“ ein Bestandteil der
kirchlichen Lehre, der Sündenbegriff ist mehrdeutig und widerspruchsvoll. So bleibt der
Begriff „Sünde“ dem den Christentum wenig kennenden Menschen kompliziert und
schwerverständlich.
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Lisa
Postimehe 01.01.2009 – 01.01.2010 artiklitest, lõigud kus esines märksõna - patt, patu.
Joonisin alla patustas millega, kellega
Postimehe kirjutiste pealkirjad tõin täielikult välja, sest pealkiri annab tihti olulist ja
kokkuvõtvat infot valitud patuga seotud lõigu mõistmiseks.
Võidavad need, kes rohkem treenivad, 29.12.2009, Peep Pahv
Platsile naasis ta Tanel Tein novembri keskel, ent vähemalt seni pole ta korralikku vormi
saavutanud. Eilegi tõi ta 23 minutiga kolm punkti, tabades kuuest viskest vaid ühe ning
patustas nelja pallikaotusega.
Rain Simmul: inimesed on põhiolemuselt head, 24.12.2009 Maris Balbat
Kõik me oleme patused, suuremal või vähemal määral. Kui me seda patusust ei tunnista, siis
oleme lihtsalt pimedad. Õigupoolest on kired, naudingute otsimine ja meeldida tahtmine,
auahnus ja kõrkus, vaenulikkus ja omakasupüüdlikkus kõikides neis tegelastes ja meis enestes
olemas. Iseasi, kuidas me neid peita oskame.
Tugevam lumesadu tulekul, 21.12.2009, Helve Meitern, EMHI sünoptik
Ilusamat ilma talve alguseks oleks patt tahta. Parajad külmakraadid, mõõdukas tuul ning
jalgade all krudisev lumi on mõnusad nii ihule kui hingele.
Soome treener: doping on venelaste kultuuri osa, 19.12.2009, Toimetas Oliver Lomp
Soome suusatreener Reijo Jylhä esines eriti teravate avaldustega, kui ütles, et dopingu
kasutamine on venelaste kultuuri osa. ...Pealegi ei tehta Venemaal dopinguga vahelejääjast
suurt patuoinast.»
Hannes Võrno, tõenäoliselt üks edevamaid eestlasi, 19.12.2009, Priit Pullerits
... aga edevus ei ole patt. See on pigem edasiviiv jõud. Ja selline jõud, mis tagab, et elu
mööduks värvikalt ja kvaliteetselt.
Mihkel Mutt: kas inimsugu on hukas? , 17.12.2009, Mihkel Mutt, kolumnist
Teadagi pole vaesus pedofiilia ainus kannustaja. Sageli on selleks ähvardus, sund, vägivald,
nagu teame kas või patuste preestrite juhtumitest ning koduvägivallast..
Kanguri koduklubi kaotas võõrsil Sienale, 16.12.2009, Peep Pahv
Kangur mängis 17.46, tõi kuus punkti ja sai kätte kaks lauapalli, ent patustas kolme
pallikaotusega. Neist kaks viimast tegi ta lõpuminutitel
Janek Mäggi: abielulahutus pole patt, 16.12.2009, (PM)
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Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja europarlamendi saadik Vilja Savisaar teatasid sel nädalal,
et on otsustanud lahutada oma abielu.
Merca «Mees» on müügil erootikapoes, 14.12.2009, Hendrik Alla
Ehk nagu Merca esitlusel ütles: «Häbemata vähe tehakse piltidega täiskasvanuteraamatuid.»
«Mees» ja «Naine» on sellest patust priid. Küll võib nende kaante vahelt leida igasugu muud
patustamist. Kohati lausa rõvedat, ent üdini inimlikku.
Super – Kristina Šmigun-Vähi suures mängus tagasi, 14.12.2009 (PM)
«Vanasti pidin midagi tegema, et mõtteid spordist eemal hoida, nüüd pole seda enam vaja,»
meenutas eestlanna ajakirjanikele öeldut ning isegi läbi telefonitoru oli tunda, kuidas ta
õnnelikult naeratas. Sellises olukorras olnuks patt ema ja tütre kohtumist kas või sekundi
jagugi kinni hoida.
Andres Tarand: Putini kombed ei sobi Eestisse. 14.12.2009, Argo Ideon
SDE aseesimees Indrek Saar kirjutas Postimehes, et Savisaar on kui müütiline sarvik, kelles
nähakse halba ja kurja, aga ka Ansipi Reformierakond on ammu kaotanud liberalismi aated
populismile. See tähendab, et Savisaarega kokku minna polekski hullem patt kui Ansipiga
koos olla?
Jõulutunnet jõuluturult, 13.12.2009 (PM)
Seapõske, väikest või suurt? Või siis ahjulihatükid?» heliseb noor müüjatar, vakatades vaid
arve tasumise ajaks, ja õhutab takka: «Sellist tükki oleks patt ostmata jätta!
Noored uljaspead, paha poiss ja vanameister hirmutasid Kalevit, 12.12.2009, Peep Pahv
Kui lemmikud mängivad nii suure tahtmisega ning suudavad endast mitu korda suuremaid
vastaseid hirmutada, oleks patt neid mitte toetada.
Helju Vals: näitab valgust tunneli lõpust, 11.12.2009 , Helju Vals, keelenaine
Majanduslanguse pimeduses on välja mõeldud tööotsi, mida oleks patt kõrvutada loovalt
virtuaalse valgustaja-ametiga, siin ma mõtlen reisisaatjat. Jabur on juba mõte, et linnasisest
teed reisitakse. Õige eestlane ajab selle asja ära sõites ja ilma igasuguse segajata, keda nüüd
kutsutakse rumalipäi saatjaks.
Linnatüdrukust Metsamoor kergitab rohukarbi kaant, 11.12.2009, Aime Jõgi
Pere leidis, et kõike seda ilu, mis Võrumaa loodus pakub, on patt ainult enesele hoida.
SMSe kirjutatakse sõidukiroolis ohtudest ja keeldudest hoolimata, 11.12.2009, (PM)
Californias, kus on 23 miljonit autojuhti, on aasta jooksul õnnestunud tabada vaid 1400
lühisõnumite saatmisega patustanud autojuhti,..
IRL: teeme Tallinnale alternatiivse eelarve, 10.12.2009, Toimetas Urmas Tooming
Kui vähendada pealinna poolemiljardilist palgakulu kolmandiku võrra, tähendaks see ühe
töötaja kohta 18 000 krooni, mille üle tänastes oludes kurta oleks patt
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Napsuga patustanud Neissaare treenerilitsents peatati . 08.12.2009, Peep Pahv
Merit Kopli: lahtisest uksest sisse murdmine, 07.12.2009, Merit Kopli, Postimehe
peatoimetaja
Korruptsioon (selle sõna kõige karmimas mõttes altkäemaksu võtmine) ajakirjanduses on
kiiresti ja selgesti tuvastatav, sest filter loo lehtejõudmisel on piisavalt tihe, et patustaja
varakult tabada. Selliseid juhtumeid pole teadaolevalt ka olnud. Ajakirjanduse enda huvides
on oma ridades patustamiste paljastamine, sest me ju peame olema usaldusväärsed.
Ameti kuritarvitamist olen sellest paturegistrist kõige sagedamini kohanud. See on halb ja
ebaeetiline, lihtsalt inetu käitumine. Sõltuvus allikast on seotud tihedamini hoopis rumaluse
või kogenematusega, ajakirjanik lihtsalt ei pruugi aru saada, et teda ära kasutatakse. Mis
puudutab kingituste vastuvõtmist, siis siin puudub ühene selgus, kust jookseb piir lubamatu ja
lubatu vahel. Kõige õigem oleks ka mitte kõige väiksemaid kingitusi vastu võtta, samas võib
testimiseks saadetud juustutüki tagasisaatmine jabur olla. Kui ajakirjanik on läbi lugenud
eetikakoodeksi, siis ta teab täpselt, mis on lubatud ja mis mitte.
Endine nõunik Juškin: Vene eriteenistused võivad Savisaart ära kasutada, 05.12.2009,
Teet Korsten,
Te olite Eesti vabanedes peaminister Savisaare nõunik, olete Moskvas edukalt võidelnud
üleliidulise alluvusega ettevõtete Eestile jäämise eest. Sellise CVga oleks patt memuaare mitte
kirjutada.
Kulturismifoorumites käib kõva vastastikku poriga loopimine 04.12.2009. Toimetas
Oliver Lomp
HanzA: «Ajab tõesti muigama,et mees kes kolm korda patustanud, ajab sama rida et ta puhas..
(jutt on keelatud ainetest)
Reim näeb Flora peatreeneri ametis suurt võimalust, 04.12.2009, Peep Pahv
«Erinevatel kursustel ennast treeneritööks ette valmistades oligi eesmärk juhendada kunagi
mõnda täiskasvanute meeskonda,» tunnistas ta. «Patt olnuks keelduda, näen selles enda suurt
võimalust.»
Valitsusliidu poliitikud: otsime päästjate probleemile lahendust, 03.12.2009, Urmas
Seaver
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Peep Aru ütles, et rahanduskomisjon suhtub
päästjate küsimusse tähelepanelikult. «Kindlasti me oma võimalusi vaagime, kuid oleks patt
anda praegu katteta lubadusi,» lisas ta.
Rootsi golfimängija: mul on kahju, et Woodsile tema tulevast naist tutvustasin
03.12.2009, Toimetas Maarja Värv
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Woods abiellus rootslanna Nordegreniga 2004. aastal ning paaril on ka kaks last. Eile
vabandas Woods avalikult oma patustamiste eest, vihjates ilmselgelt süüdistustele, et ta on
oma abikaasat petnud, vahendab Reuters.
Reimile tuli peatreeneriks saamine ootamatult, 03.12.2009, Peep Pahv
Reim lisas, et sellises seisus oli patt Flora peatreeneri kohast loobuda. «Näen selles suurt
võimalust,» märkis ta.
Kardinal: homod ja transseksuaalid taevasse ei pääse, 03.12.2009, Inna-Katrin Hein
«Homoseksuaalsus on patt, kuid meil ei ole maa peal õigus kohut mõista. Ainult jumalal on
kohtumõistmiseks õigus. Üks inimene ei saa teist inimest hukka mõista, kuna kõik me oleme
jumala lapsed ja võrdsed,» selgitas jumalasulane.
Marek Kalmus: Ott Kiivikas on müünud keelatud aineid, 03.12.2009, Ann Hiiemaa
Kolm korda dopingukontrollis põrunud kulturist Marek Kalmus otsustas rääkida ala
telgitagustest avameelsemalt kui iial varem, tuues päevavalgele ka kümnekordse Eesti
absoluutse meistri Ott Kiivikase väidetava patu - keelatud ainete müümise,
. Woods tunnistas, et vedas oma perekonda alt , 02.12.2009 (PM)
Golfistaar Tiger Woods on oma pattude eest perekonna käest andeks palunud ning lisanud, et
ta ei ole kaugeltki ideaalne inimene.
Andrus Kivirähk- Jumala lood 02.12.2009, ((PM)
Ahoi, ristirahvas! Siin on teile veidi kristlikku kirjandust! Ostke ja palvetage! Sest mis kodu
see on, kust puudub jumalasõna? See pole kodu, vaid patupesa! (irooniline vaade)
Proovisõit: tõsine maastikumasin uus Land Cruiser, 01.12.2009 (PM)
Kokkuvõttes tuleb tunnistada, et Land Cruiseri linnameheliku imidži all peitub tõeline
mägironija, mille häid omadusi on lausa patt kasutamata jätta.
Ammendes näeb kelme ja pühakuid. 01.12.2009, Silja Joon, kultuuritoimetuse juht
Patused ja pühad. Natuke on piltidel nii haldjaid, narre kui patuseid naisi. (autor ei selgita,
millised need patused naised neil piltidel siis on)
Annetada kerjusele või mitte? 28.11.2009, (PM)
Läheneval jõuluajal oleks justkui patt tänaval almust paluvast kerjusest kukrut kergendamata
mööda minna. Kes meist poleks seisnud dilemma ees – annetada või mitte?
Siirile ja Viivi: ootame, et tulevikus seoksid meid alatiseks dünastia tugevad sidemed
27.11.2009 14:38 Toimetas Anu Saagim, peatoimetaja
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Kas teie südametunnistust ei vaeva, et lasete oma ahnusest ja ärihuvidest hävida
muinsusväärtusel Aia tänaval (mälestus rahvakirjanik Lutsust) ja Pirita teel? Kas te ei arva, et
see on patt? Kas te kunagi mõtlete ka Jumala karistusele, mis teid ees ootab?
Nende teemadega tegelevad meie abikaasad
Prantsuse jalgpall on Itaalia omast ette tõusmas? 27.11.2009 , Oliver Lomp
. Patustaja Džeko. Paraku puutus suluseisus olnud Džeko Martinsi teele saadetud palli, mis
oleks väravasse veerenud.
Ebakainena lapsi treeninud Neissaare töö jätkamise keelamiseks pole alust, 27.11.2009,
Peep Pahv
Tegelikult pole aga patustanud mehe ametis jätkamise keelamine sugugi lihtne.
.Nykänen mantlipärijast: pea tuleb külm hoida, 26.11.2009, Toimetas Oliver Lomp
Soomlasest suusahüppe MM-hõbe Harri Olli sattus taas vana pahe küüsi. Nimelt avaldas
treener Kimmo Kykkänen, et Olli tülitses laupäeva õhtul restoranis oma kihlatuga, asi kujunes
vägivaldseks ning Olli patustas uuesti alkoholiga.
Aina vähem inimesi kasutab ühistransporti, 23.11.2009, (PM)
.«Oleme üle mitme aasta septembri seisuga plussis,» ütles Andrus Tamm. Tema sõnul on
ettevõte liinimahu vähenemise tõttu töötajaid koondanud. «Nagu on öeldud – head kriisi oleks
patt raisku lasta,» lausus Tamm.
Lapsi purjuspäi treeninud Neissaar võib kaotada töökoha, 21.11.2009, Peep Pahv
«Nad soovisid, et Jüri saaks veel ühe võimaluse,» põhjendas ta patustanud mehe ametisse
jätmist.
Taastati Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts, 20.11.2009, vahendas ERR Uudised
«Aktuaalset kaamerat».
«Meid süüdistatakse sageli, et me ei koolita häid ajakirjanikke, ja siis, kui patte hakatakse üles
lugema, tuleb välja, et patud on teinud need ajakirjanikud, kes ei ole mitte siit läbi käinud,»
ütles Sulev Uus. (pattude all mõeldakse siin ajakirjanduslikke möödalaskmisi, MS.)

CSKA tõi tipptaseme Eesti korvpallifännideni, 20.11.2009, Oliver Lomp, Peep Pahv
Esimesel poolajal vaid viis pallikaotust teinud Eesti meisterklubi patustas teisel poolajal 13
korda.
HND esitleb hittsinglit «Kõverpeegli rahvas» 19.11.2009 (PM) www.elu24.ee
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28. novembril esitleb kratimetali bänd HND ürituse Uuno Rock da Party raames uut hittsinglit
«Kõverpeegli rahvas». …, raamatu kujul ilmunud 12 peatükiga plaat «PaturaamaT» sai hea
vastukaja meedias ja rokisõprade seas.

Käega mänginud Henry: mina pole kohtunik, 19.11.2009, Toimetas Maarja Värv
Usutluses Eurospordile jäi aga Henry endale kindlaks ja väitis, et patune on kohtunik, mitte
…
Küülik ei jäta kedagi külmaks, 19.11.2009, Liina Karron
Samas oleks patt hääd küülikut ka üle maitsestada, sest kui lisandite mekk üle liha käib, siis
pole ju vahet,…
Ametnikud kimbutasid Kopli liinidel kodutuid 18.11.2009, Uwe Gnadenteich
Reidi käigus kuulasid ametnikud ära hoonetes seaduslikult elavate elanike kaebused
omavoliliselt tühjadesse korteritesse tunginud kodutute kohta. Politsei tegi kõikide patustajate
isikud…
Politsei, päästeameti, munitsipaalpolitsei ja Põhja-Tallinna valitsuse esindajad kontrollisid
Saudi naiste jaoks on sport endiselt patuasi, 18.11.2009, Toimetas Küllike Zukker
Usuringkondade esindaja šeik Abdullah al-Manea selgitab, et jalgpalli või korvpalli mängides
tuleb palju joosta ja hüpata, kuid sellega võib tütarlaste õrn neitsinahk viga saada. Naiste
Uus karistus: dopingu eest kümneaastane võistluskeeld, 17.11.2009, Oliver Lomp
Austria antidopingu organisatsioon plaanib vastu võtta seaduse, mis lubaks dopinguga
patustajale määrata kuni kümneaastane võistluskeeld.
Napsitamise tõttu Kalev/Cramost lahkuma sunnitud Raadik liitus Tarvaga, 17.11.2009,
Peep Pahv
…«Meie võimalused pole kuigi suured, ent leidsime talle koha, kus elada ning kindlasti saab
ta ka veidike taskuraha. Sellist meest oleks ju patt niisama ripakile jätta.»
Rohelised toetavad eelarveküsimuses koalitsiooni, 13.11.2009 (PM)
Sotsid tegid ka ettepaneku eelarve positsiooni parandamiseks, selleks tahtsid nad tõsta
tulumaksu ja alandada protsendi võrra käibemaksu. Nestor märkis, et tulumaksu tõstmine on
aga Reformierakonnale suurim patt.
1500 meetri Euroopa meister sai eluaegse võistluskeelu, 12.11.2009 (PM)
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2002. aastal sise-EMil 1500 meetri jooksus võidutsenud türklanna Sureyya Ayhan Kopile
määrati keelatud ainete kasutamise pärast eluaegne võistluskeeld. Ka 2004. aasta Ateena
olümpial kuulus ta patustajate nimekirja.
Kas Hunt kehastub surmaotsusest räsitud ülikooli päästeingliks? 10.11.2009 , Oliver
Lomp
80ndate lõpus tuli uurimise käigus ilmsiks, et SMU on rikkunud mitmeid sarja üldreegleid,
neist tõsiseim patustamine ümbrikupalga maksmine palluritele.

Püha puhkusemaa Iisrael, 07.11.2009 (PM)
Neile, kes sõitu soojale maale pelgalt rannapuhkuse ja hotellis vedelemisega seostavad, ma
Iisraeli ei soovita. Sõita pühale maale ja mitte külastada Jeruusalemma on patt
Kohus jättis motomehest pedofiili trellide taha, 03.11.2009, Tiiu Põld
Ringkonnakohtu eilse otsuse kohaselt on Krist süüdi mitmes kuriteos (vägivald ja piinamine,
oma sugukire vägivaldne ja korduv rahuldamine väikelaste kallal, lastest räigete
pornograafiliste piltide ja videote tegemine). Krist peab oma räiged patud lunastama nelja
aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistusaja jooksul. Tema karistusaeg hakkas tiksuma 28.
augustil 2008, mil ta kinni peeti.
Üllatuslike autsaiderite duellist väljus võitjana Selver, 02.11.2009, Peep Pahv
Olukorra kirjeldamiseks meenutas ta kunagist Eesti koondise treeningmängu, kui pärast ühe
lihtsa palli pudistamist pöördus Erik Jago patustaja poole ning küsis, kas kaaslasel on s**t
Tira mi su - tõsta mind üles, 01.11.2009 , Britt Rosen
Rannahooaeg on alles kaugel ja pimedad õhtud kutsuvad vägisi magusaga patustama. Üks
ilmakuulsaid magustoite, itaallaste tiramisu, on kindlasti meeli turgutavat magusapattu väärt.
Michelle Obama jagab suhtenõu, 30.10.2009
Meeste käest on praegune esileedi õppinud niipalju, et endasse investeerida ei ole kunagi patt.
Toimetas Elu24.ee
Travis Reed tuleb Tallinna Kalevit medalile aitama, 30.10.2009, Ann Hiiemaa
«Reedi praeguse klubi mänedžer oli hädas, sest meeskond asub Rumeenia liigas viimasel
kohal ja palgal on üheksa võõrleegionäri. Ta tahtis Reedi rendile anda ja sellist võimalust
olnuks patt kasutamata jätta!» tõdes Jantson.

Mupo kutsub Indrek Tarandit ajakirjanduse vahendusel vaibale, 29.10.2009, Toimetas
Uwe Gnadenteich
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«Meil käivad iga päev menetlejatele seletusi andmas kümned patustanud, kes tunnistavad oma
eksimust ja tasuvad neile määratud trahvi. Seadused on kõikidele ühesugused, kas need
meeldivad või mitte, kas oled sissetulekuta töötu või kõrgepalgaline,» märkis Järvik.
Rammstein “Liebe Ist Für Alle Da” 27.10.2009, Margus Haav, reporter
Huumorimeele puudumine ongi paljude musta-, valge- ja muuvärvilise metal-jõukude nõrk
koht nende muidu filigraanselt lihvitud turvistikes. Rammstein on õnneks sellest patust puhas,
Polanski tunnistas ajakirjaintervjuus süüd, 26.10.2009 Toimetas Elu24.ee
… teda süüdistati 13-aastase tüdrukuga seksimises. …Mees ütles ka, et peab enda tegu palju
suuremaks patuks, kui USA endise presidendi Bill Clintoni afääri intern Monica Lewinskyga.
Hiina sprinter sai eluaegse võistluskeelu, 26.10.2009, Toimetas Maarja Värv
Hiina Rahvuse mängudel on dopinguga vahele jäänud juba kolm sportlast, kusjuures kõik
patustanud on naissoost.
Vutihooaeg lõppes enne tähtaega, 26.10.2009, Madis Kalvet
Vaatamata kuldmedalite kindlustamisele ei saa Levadia meistriliigas ennast veel lõdvaks
lasta. Nimelt püsib neli vooru enne hooaja lõppu värskel meistril liigatabelis kaotuste lahtris
endiselt ümmargune null ja seda seeriat oleks patt rikkuda
Küpses eas daami garderoob, 25.10.2009, Britt Rosen, Elu 24
Naise muudab aga daamiks peakate, tõdeb moekunstnik. Näiteks kübaraga pole patt käia ka
siseruumides, pidulikul puhul võiks leida peakattele sobivas toonis kaunistuse
Soome veteransportlane põrus dopingukontrollis, 23.10.2009, Toimetas Madis Kalvet
Soome veteranide spordiliidu teatel andis Viippo keelatud aineid sisaldanud proovi Lahtis
toimunud MMil 2. augustil. Patustanule määrati kaheaastane võistlus- ja kergejõustikus
tegutsemise keeld, vahendab Õhtuleht Online.
Järjekordne Venemaa talisportlane dopinguga vahel, 23.10.2009, Toimetas Madis Kalvet
Venemaa koondise teiselt numbrilt võeti dopinguproov 9. septembril, riigis suvistel
meistrivõistlustel. Kamanev patustas amfetamiiniga, mida oli tal organismis 42 korda lubatust
rohkem, kirjutab Õhtuleht Online.
Laar: aus jutt tõi IRLile edu, 19.10.2009, Alo Raun, vanemtoimetaja
Kui võrdleme eriti nende ennustustega, mis eelmisel nädalal tehti läbi väga paljude
uurimisagentuuride, olid need väga selgelt paremad, nii et oleks patt mitte rahul olla,» rääkis
Laar Postimees.ee'le.
Saagim ahvatles Jüri Pihli parki koristama šampanjaga, 15.10.2009, Toimetas Elu24.ee
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Jüri: Asi peaks olema mõistlik. See ei tähenda, et me lubaks lausjoomist avalikes kohtades.
Aga väike jook pole patt. Keda see häirib, siis saab ju alati teha märkuse ja kindlasti leitakse
lahendus.
Ida-Viru linnades tugevneb Keskerakonna võimumonopol, 15.10.2009, Erik Gamzejev
Tähelepanuväärne on, et eesti valijad, kes moodustavad Jõhvis ligikaudu kolmandiku, ei
huvita Ossipenko valimisliitu isegi sel määral, et oma valimismaterjale eesti keeles avaldada.
Kogu tähelepanu on suunatud venekeelsele valijale, kellele korrutatakse muu hulgas, et Jõhvi
senises võimuliidus figureerivad ka reformistid, kelle hingel on teadagi mis patt 2007. aasta
aprillist.
Kahtlustus: kuulus kirurg jagas kohtualusele libatõendeid,14.10.2009, Berit-Helena
Lamp. Krimi
2008. aasta. Prokuratuur on haisu ninna saanud. Maksupettuses süüdistatav Raivo Paala on
kahtlaselt tihti haige - kahe aasta jooksul on enam kui kümme istungit artitõenditega edasi
lükatud. Kes on patuoinas?
Horvaatia peatreener viskas joomamehed koondisest, 12.10.2009, ERR Sport.
Horvaatia ajakirjanduse teatel patustasid Simunic ja Križnac alkoholiga, koondise hotelli
tuldud purjuspäi.
Vene veokijuhid kihutavad Soome teedel üha enam, 12.10.2009 Toimetas Mari Kamps
Venelased rikuvad liikluseeskirju harvem kui soomlased, kuid eksimuste arv on
ametivõimude üllatuseks kerkinud juba viie tuhandeni. Enim patustavad erasõidukite juhid.
Operatsioonile pääsu otsustab punktiskoor, 12.10.2009, Aime Jõgi
«Viimastel aastatel on numbrid järjest suurenenud ja oleks patt siin haigekassale etteheiteid
teha,» märgib Teesalu. «Nad on keerulise olukorraga kursis.»

Eesti korvpalli tipp – sõim, veri, traumad, 12.10.2009, Madis Kalevt, Peep Pahv
Samas patustasid kalevlased 29 pallikaotusega.

Ametnikud teevad tööd, 09.10.2009, Eve Ernis, pensionär
Keskajal korjati anonüümsed kirjad ühte musta kasti, see viidi raekoja platsile ja pandi
põlema. Selline oli karistus anonüümsuse eest. Patused aga, kelle peale kaevati, pidid niikuinii
põrgusse minema.
Sportlaste dieet – vesi, puuviljad, vesi, 09.10.2009, Ann Hiiemaa
Üldiselt pole valitseval Eesti meistril Pärnal tervisliku toitumise vastu midagi. Salatid ja
juurviljad kuuluvad tema igapäevamenüüsse. «Grillipeod ja koogid ei tule minu puhul kõne
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allagi! Vahel patustan tumeda šokolaadiga, aga see on ka kõik,» kinnitas Pärn, kes ühe nipina
joob alati enne einet ka keedetud vett. See pidi aitama seedimist kiirendada.
Mulluse Tour de France’i dopinguproovide kordustestid uusi vahelejäänuid ei
tuvastanud, 07.10.2009 Toimetas Maarja Värv
… kuna mulluse Prantsusmaa velotuuri dopinguproovide kordustestid olid kõik negatiivsed,
ühtki keelatud ainetega patustajat ei tuvastatud.
Uuring: töölt varastavad nii alluvad kui bossid, 07.10.2009, Toimetas: Siiri Erala
Patuste hulka kuluvad nii vast palgatud noored kui ka staažikad olijad. Noorte arvates on
asjade võtmine töölt täiesti lubatud ja normaalne tegevus ning vanematele tundub, et neil on
selleks igati õigus.
Jalgrattasporti ähvardab hiiglaslik dopinguskandaal, 06.10.2009, Maarja Värv
Prantsusmaa antidopingu agentuur (AFLD) tegi eelmise aasta Tour de France’ilt võetud
dopinguproovidele kordusanalüüsi ning väidetavalt on tulemused šokeerivad – erinevate
allikate andmetel avastati kuni 40 keelatud ainetega patustanud jalgratturit.
Telli aktifoto fotograaf Galetinilt, 05.10.2009 (PM)Toimetas Elu24.ee
Kas vahel paljast modelli vaadates patumõtteid ei teki?
Button taandati stardirivis viis kohta, 03.10.2009, Toimetas Oliver Lomp
Vormel-1 sarja Jaapani etapi kvalifikatsioonis liikusid viie piloodi autod kollaste
ohutuslippude lehvides liiga kiiresti ning seega taandati kõigi patustante stardikoht viie
positsiooni võrra.
Noor ema Evelin, 03.10.2009, Sigrid Kõiv. Arvamus
Ent kui mõjukas daam avastab, et ta on eksiarvamuste küüsis, siis pole patt seda tunnistada.
Patt on hoopis asjast loo teinud ajakirjanikku valetajaks tembeldada.
Mihkel Mutt: kas Eesti pressis on vandenõu?, 01.10.2009, Mihkel Mutt, kolumnist,
Arvamus
Ei, see seletaks, miks toda, keda klassis kord narrima hakatud, üha enam narritakse, aga mitte
seda, miks keegi ajakirjanduse patukotiks saab. Sest toimetustes töötavad enamasti rõhutatult
iseseisva mõtlemisega inimesed.
Ansambel HND paotab katet oma peagi ilmuvalt plaadilt, 30.09.2009. Toimetas Elu24.ee
Meedia
raamatu kujul ilmunud 12 peatükiga plaat «Paturaamat» sai hea vastukaja meedias ja
rokisõprade seas.
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Peep Pahv: täname rumalat sportlast, 29.09.2009, Peep Pahv
Tänu neile on kõikide patuste mõtetega sportlaste hirmuunenäod saanud reaalsuseks ning
vaevalt leidub enam palju neid amatöörsportlasi, kes julgeksid oma marginaalse rekordi
parandamise või Eesti meistrivõistluste medali võitmise nimel keelatud ainetega mängida.
Mr. T loobus kuldehetest orkaani pärast, 28.09.2009, Toimetas Elu24.ee
«Kristlasena lubasin, et ei kanna orkaan Katrina tõttu enam kunagi oma kulda. Kanda kulda,
kui nii paljud inimesed kaotas kõik, oleks patt Jumala ees,» rääkis Mr. T.
Kaubamärgi Lehmake omanik plaanib poekettidega kohtuteed, 28.09.2009, Urho
Meister. Äriuudised
Urmas Velleste sõnul on Lehmakese kaubamärgi vastu patustanud ka Prisma, ETK ja OG
Elektra ehk Grossi toidukaubad, kasutades seda riiulitel teiste firmade ja teiste nimedega
kommidele tähelepanu tõmbamiseks.
Krõbe hind kipub peletama pelmeeniisu, 25.09.2009, Kadri Selge. Tarbja
Teeninduse üle oleks samuti patt viriseda, sest särtsakas venelanna oli tähelepanelik ja
abivalmis.
Vanad ja väsinud veokid muudavad maanteed eluohtlikuks, 24.09.2009. Eesti uudised
Paraku on masu aeg teedelt korralikud, peamiselt liisitud veokid müügiplatsile tagasi viinud ja
veel järelejäänud töönatuke püütakse nüüd ära teha vanade ja väsinutega. Autojuhte
süüdistada oleks patt, omanik lipsab aga käest.
USA maksupetturid jooksevad amnestiale tormi, 22.09.2009. Urho Meister.
Välismajandus
Rohkem kui 3000 maksudega patustanud ameeriklast on ennast üles andnud, haarates kinni
võimalusest mitte vangi minna ja oma südametunnistus puhtaks saada.
Soomes diskuteeritakse noorte juhtide kiiruspiirangu teemal, 22.09.2009 Toimetas Mari
Kamps. Välisuudised
Patustajal võeti load ära ja juht saadeti autokooli tagasi.
Laureaadiks võrsumine nõuab rammusat väetist, 22.09.2009, Marju Himma, reporter.
Uudised
«Teaduse tegemine ja õpetamine on samasuguses seoses nagu patt ja pihtimus – kui pole pattu
teinud, pole ka midagi pihtida,» toob Burk näite. Seetõttu ei nõustu ta väitega, justkui oleks
Tartu Ülikool õpetav ja mitte teadusülikool.
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Tõnu Lehtsaar: homoseksuaalsusega mittenõustuja pole veel homofoob
21.09.2009, Tõnu Lehtsaar, Religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Arvamus
Üks Ameerika pastor ütles, et tema koguduses on homosid, kes oma kalduvusi põhjendavad
erinevalt. Nendes seletustes ilmneb tendents, et noored homoseksuaalid on seisukohal, et neid
pole vaja alandada juttudega patust või geneetilisest paratamatusest.
Jaan Lahe: milleks on vaja religiooni?19.09.2009, Jaan Lahe, EELK Tallinna
praostkonna vikaarõpetaja. Arvamus
Kuigi religiooniteadlased on juba ammu endale teadvustanud, et ühe usundi terminoloogiat ei
saa kasutada teiste religioonide kirjeldamisel (ei saa rääkida näiteks budistlikust patu mõistest
või islami kirikust), eristatakse religiooniteaduses ikkagi n-ö usundi komponente, mis on ühel
või teisel kujul olemas kõigis religioonides.
Meestekeskne ühiskond teeb naisest värdja, 19.09.2009, Urve Eslas, Merle Jääger. Kultuur
Kõik nad kuramused tunnevad ennast ära. Vähemal või suuremal määral. Kõik me vahepeal
manipuleerime, me pole keegi patust puhas.

Video asemel võeti kasutusele ebatäpsemad lisakohtunikud, 19.09.2009, Oliver Lomp
«Ükskord saabub aeg, kus mängijad lõpetavad simuleerimise, kuna kõik nende patud
fikseeritakse. Pallurid on aastaid sohki teinud, kuna kohtunikud pole alati piisaval tasemel,»

Tulevik olnu kaudu, 19.09.2009, Peeter Olesk, kirjandusteadlane. Kultuur
Järgmise kümnendi algul ilmus Vaino Vahingu «Sina». Võlg on võõra jagu, mingil määral ka
patt. Sina oled teine, mõnikord lähedane, tihti aga samuti võõras.
Laine Mägi: “Viiekümneselt elu alles algab”, 19.09.2009, Grete Naaber, reporter
Aeg on neid sõnu sööma pannud ja patuga pooleks on Laine Mägi 12 aasta kestel ikka
vahetevahel lavale hüpanud. Lancys on ju nii, et vahel haigestub keegi.
Hispaania rattaproff jäi dopinguga vahele, 18.09.2009, Toimetas Oliver Lomp
Lisaks Nozalile leiti keelatud aine tarvitamise jälgi veel kahel ratturil, keda ähvardab nüüd
võistluskeeld. Patustanud ratturiteks on tänavuse Portugali velotuuri võitja Nuno Ribeiro ja
hispaanlane Hector Guerra, vahendab ERR Sport.
Endine Ferrari piloot: vormel-1 on sõda, 18.09.2009 Toimetas Oliver Lomp
«Kui ise sõitsin vormelit, tehti võitmiseks alati kõik, mis selleks võimalik:peteti, tõlgendati
reegleid valesti ja saboteeriti vastaseid.»
Seega arvab Irvine, et Renault'le määratakse rahatrahv ning sarja võivad patustajad edasi
pääseda.
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Valgevene spordiklubi toetab dopinguga patustanuid, 17.09.2009, Toimetas Oliver Lomp
Heljo Pikhof: läbi raskuste… inimese poole, Heljo Pikhof
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna esimees, 17.09.2009, TPM, Valimised
Kujutage nüüd ette tema igapäevast kannatusterada: unised lapsed enne kukke ja koitu maast
lahti, et siis suure vigursõidu peale ja patuga pooleks kella üheksaks tööle jõuda!
Flora kisendab kindla kaitse järele, 16.09.2009, Oliver Lomp
Kui liiga tihti tulevad sisse ebaõnnestumised, pole tase järelikult piisavalt hea.» …Rüütli
sõnul ei hakka ta kohe patustajatele piitsa andma, kuna ka pingilt pole eriti paremaid
mängijaid võtta.
Pruugitud rõivas ärkab uuele elule, 15.09.2009, Urmas Hännile, toimetaja. Uudised
„Alanud ettevõtmise eesmärk on pikendada riiete eluiga ning anda riidekappi seisma jäänud
rõivaesemetele taaskasutuse kaudu uus moekas elu," ütles Sven Ohlau, Baltman OÜ Eesti turu
juht. „Praegusel majanduslikult keerulisel ajal on patt visata korralikke asju ära."
Juhtkiri: avalikkus ootab ausust, 14.09.2009, PM, Arvamus
Kuid paraku läheb parlamendiski kõigist ilusatest sõnadest hoolimata nii kui meie ühes
kuulsamas kirjanduslikus kooliloos – tantsitakse Tali pruudiga, lastakse kirikumõisa
kalkunite-tolkanite parv jõe põhja ning kindlasti patustab keegi «õige magusaga»… seda
kõike muidugi ülekantud tähenduses.
Volkonski on tõlkinud Maajale puhast pornot, 12.09.2009 Toimetas Elu24.ee
«Ma olen pseudonüümi all tõlkinud Maajale järjejutuks terve raamatu,» ütles Volkonski
Õhtulehele ja lisas, et pidas seda väga lõbusaks ja arendavaks tööks.Raamatu originaalpealkiri
inglise keeles oli «Vocal Sins» ehk «Vokaalsed patud», mis ei kõlanud eesti keeles kuigi
hästi.
August – armastusega ees ja taga!12.09.2009, Tiit Tuumalu. Kultuur
… me ei teadnud, aga – sellist artisti pole patt nimetada «meie enda Livingstone´iks». Milline
näitlejameisterlikkus ja ….,

Malle Salupere: vene «postipapa» tõusev tuntus, 11.09.2009, Malle Salupere. Arvamus
Selles vastasseisus õigustatakse ja õilistatakse kõiki Puškini tegusid, Bulgarinit aga ei usaldata
milleski. Teda ennast tsiteerides «on tema patte ja patukesi alati vaadeldud suurendava, teiste
omi aga vähendava pikksilmaga».
Euroliit võttis luubi alla tarbijaid eksitavad e-poed, 09.09.2009 Marina Lohk
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Patustajad kutsutakse korrale. Järgmise sammuna võtavad riiklikud asutused probleemsete
ettevõtetega ühendust ning nõuavad veebisaitide kordategemist või ettevõtte seisukohtade
põhjendamist.
Rakvere Tarvas võitis kontrollkohtumises Oklahoma Impacti, 05.09.2009, Toimetas
Oliver Lomp
Tarva eest kogus Rain Veideman 28 punkti, võttis kuus lauapalli ja andis kolm korvisöötu,
samas patustas ta ka üheksa pallikaotusega. Kristo Saage viskas 17 ning Janis Vahter 15
punkti. Vahter andis ka viis korvisöötu.
Hollandlaste kogemus murdis sitked eestlased, 05.09.2009, Inga Höglund, (PM)
Sama meelt oli Jaanus Nõmmsalu, kes mängu alguse eest endale tuhka pähe raputas.
«Esimeses geimis patustasin mina vastuvõtul, teises geimis Keith Pupart. Sel tasemel
karistatakse kohe kõik vead ära,
.David Vseviov: ajalugu pole sõda, surnutel pole rahvust, 05.09.2009, David Vseviov,
ajaloolane. Arvamus
Inimeste elukäikudega sarnaselt on igal riigil oma minevik, kus kaugeltki mitte kõik sooritatu
– mõtted ja teod – pole olnud kaunid ja õilsad. Summaarselt on seal olnud kõike: nii kunstis
metsalisena kujutatud seitset surmapattu kui ka väiksemaid eksimusi ning tahtlikke
pisisigadusi (üksikinimeste variandis ja kooliaasta algust meenutades tuleb juba ainuüksi
sellest ajast mõndagi meelde).
Kobin naaseb Ekspressi ohjama, 04.09.2009 Kaja Koovit , Raigo Neudorf .Elu 24
Kui ametlikult teatati, et Leito sai Modern Times Groupilt nii hea ja huvitava pakkumise, et
sellest olnuks patt keelduda, siis kuluaarides liikuv põhjendus on veelgi inimlikum
Margit Hakomaa: seenekorjamine on ohutu hobi, 02.09.2009, Küllike Zukker .Köök
Üheks suurimaks patuks ongi tema sõnul see, et inimesed porgandiriisikaid või ka kukeseeni
kupatama kipuvad. Ülejäänud seente puhul kupatamisest aga siiski ei pääse.
Noor ema raiskas sadu tuhandeid kroone naabrite raha, 02.09.2009, Toimetas Uwe
Gnadenteich . Tallinna Postimees
Läinud neljapäeval võttis Vilde tee 89 korteriühistu patune esinaine Merle «Pealtnägijaga» ise
ühendust ja teatas, et tahab kõik ausalt ära rääkida«Ma mängisin selle raha maha kasiinos,»
Parteides algas värbamishooaeg, 02.09.2009 , Vahur Koorits
Samas pole ka Reformierakond ise edevuse patust puhas. Eelmisel nädalal teatasid nad, et
nendega liitub tantsutäht Aleksandr Makarov
Jüri Kõre: lihtsustatud maailmapilt ruulib, sest nii on lihtsam, 01.09.2009, Jüri Kõre,
Tartu volikogu IRLi fraktsiooni esimees. Arvamus
Muidugi käivad iga abirahaga koos kuritarvitused. … Eks meil ole ka talutavalt tasustatud
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järelevalveametnikke, kes patustajalt leivapätsi, viinapudeli või magusatahvli käest haaravad
ja vajaliku asja pihku pistavad!
Pronksi hind – saatuslik lainetus ja valus enesepiitsutus, 31.08.2009, Ann Hiiemaa
Kõike seda arvestades ei hinda Killing hoolealuste esitust madalamalt kui viiega. «Patt oleks
nelja panna,» tunnistab …
USA ateistide äriidee: hoolitseme pärast viimsetpäeva teie loomade eest, 30.08.2009,
Toimetas Teelemari Loonet, Elu 24
Ateiste koondava grupeeringu Eternal Earth-Bound Pets liikmed tunnistavad avameelselt, et
on lootusetud patustajad ja jumalateotajad ning kuulutavad, et neil pole mingit šanssi
taevariiki pääseda.
Miks (eakad) naised ei leia enda kõrvale meest? 28.08.2009, Eve Ernis, pensionär, Elu 24
Siis tulevad käiku unistused, mis ei maksa ju midagi, ja mälestused, mis on tavaliselt kõik
ühte nägu ning meenutavad kaitsekõnet: endine abikaasa pestakse viimasest kui patust
puhtaks.
Pettur Eduardo saab karistada, 28.08.2009, Toimetas Oliver Lomp
Videot Eduardo patustamisest on võimalik näha
Toomas Alatalu liitus sotsidega, 28.08.2009 09:25 Toimetas Hanneli Rudi, Tallinna
Postimees
Toomas Alatalu sõnul vajab Tallinn muutusi. «Ma olen tegija ja kuna Tallinnas on ette näha
ajaloolist ponnistust tegemaks lõppu ühe poliitilise seltskonna ülbele peremehetsemisele, siis
oleks patt toimuvat vaid pealt vaadata,» teatas Toomas Alatalu pressiesindaja vahendusel.
Kohus mõistis pistist võtnud politseiniku tingimisi vangi, 27.08.2009, BNS, Krimi
Teist korda patustasid politseinikud süüdistuse järgi sama aasta 26. oktoobril, kui pidasid
Harjumaal Peterburi maanteel kinni järjekordse liiklusrikkuja. Ka seekord ületas juht lubatud
sõidukiirust ning taas algas politseisõidukis korrakaitsjate ja rikkuja vahel jutt altkäemaksu
tasumisest. 26.08.2009, Oliver Lomp
Põhjus aga, miks oli vaja vana ja tegelikult end korduvalt tõestanud süsteemi muuta, on
kentsakas. Nimelt on hakanud ametnikud minuteid lugema, nagu oleks liiga palju sporti teha
patt.
Roy Strider: valgustus uususundite mustadest päevadest, 26.08.2009, Roy Strider,
kolumnist
Peavoolu meedia, selle tänapäeval Püha Tooliga konkureeriva ja poolpüha institutsiooni
pingutuste tulemusel edastati eksitavalt, justkui oleks Vatikan kehtestanud lisaks
olemasolevale seitsmele surmapatule veel samapalju, kokku neliteist
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Proovisõit - Volvo XC70, 25.08.2009 (PM)
Kui aga auto on varustatud High Performance audio süsteemiga, oleks patt sõita vaikuses, sest
seadistades helitugevuse umbes poole peale, on muusikat kordades parem kuulata autos kui
kodus kvaliteetsetest kõrvaklappidest.
Lugeja foto: Tartus on parkimisega hädas ka politsei, 25.08.2009
Viimasel ajal on Tartu menetlusteenistus määranud linlastele hulga trahve kõnniteel parkimise
eest. Nagu pildilt näha, pole patust prii ka politsei.
Atkäemaksusüüdistusega politseinikud astusid kohtu ette, 24.08.2009, BNS
Teist korda patustasid politseinikud süüdistuse järgi sama aasta 26. oktoobril, kui pidasid
Harjumaal Peterburi maanteel kinni järjekordse liiklusrikkuja.
Balta: täna polnud minu päev, 23.08.2009, Peep Pahv
Maggi alustas üleastumisega. Sama tegi ka Kutšerenko, kellele see oli juba teine
ebaõnnestumine. Teist korda patustas ka Costa. Jah, paku tabamisega on naistel täna tõsiseid
raskusi.
Arteri test: kasulik kerge suupiste, 22.08.2009, Tiina Kolk
Krabipulgad.Testijad: Mõnusalt mahe, hea niisama söömiseks. Üpris hea, patt oleks kurta.
Ahto Lobjakas: MRP ja ajaloo ükskõikne pilk, 22.08.2009, Ahto Lobjakas, kolumnist
Arhetüüpiliselt ilmseim on see tänapäeva Saksamaal, kus Hitler on suurim ajalooline
pärispatt, mille lunastamiseks peab patutaju püsima absoluutsena. Katsed Hitleri süüd
millegagi võrrelda (Stalin oli sama halb jne) lihtsalt ei mahu avalikku enesepilti.
Rakvere Tarvas alistas kontrollkohtumises Tartu Rocki, 22.08.2009
Tarvas tegi 17 pallikaotust ja 10 vaheltlõiget, samas kui Rock patustas 14 pallikaotusega, ent
tegi 12 vaheltlõiget.
Patuoinaks tembeldatu, 22.08.2009, Peep Pahv
Kaotava meeskonna peatreeneri saatus on olla patuoinas – eriti kõigi eestlaste jaoks nii tähtsal
spordialal kui korvpallis ning olukorras, kus jäetakse hüvasti selle ala eliitliigaga.

Galerii: Saagimi skandaalsed pildid kirikupeost! 20.08.2009
Oled sa siiski kunagi jõulude ajal kirikus käinud või seal patte andeks palunud? Käin
jõulude ajal meelsasti kirikus, see annab pühademeeleolule sära ja pidulikkust. Kuid astun
kirikuuksest sisse vahel ka niisama. Süütan paar küünalt või istun veerand tunnikest ja
mõlgutan mõtteid. Vahel nostalgilisi, vahel nurjatuid. Minu jaoks on see nagu rahustav
teraapia ja hetk iseendale. Kohe kindlasti ei palu ma seal oma patte andeks. Elu ilma patuta
oleks ise juba patt!
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Valem korvpalli päästmiseks – noortetöö, 19.08.2009, Inga Höglund
Aaviksoo hinnangul on aga raske tahta, et erakapitalil rajatud klubid jaksaksid tugevaid
sportlasi kasvatada. Alaliidu juht peab peamiseks patuoinaks kunagist spordikoolide süsteemi
kaotamist ning mõneti ka alaliidu leebust.
Skandaal: Bolti sõber jäi dopinguga vahele? 19.08.2009, Toimetas Inga Höglund
Nimelt jäi üks sportlane meeste 100 meetri finaalist kinnitamata andmetel vahele positiivse
dopinguprooviga. Üks Šveitsi päevaleht kirjutas, et patuoinaks on …
Kusjuures Bailey treenib koos maailmarekordiomaniku Usain Boltiga. Aftonbladet väidab
aga, et kui Bailey on tõesti patustanud, heidab see kohutavalt halba varju ka jamaicalasest
maailmameistrile.
Vene ja Leedu seisavad piimasõja lävel, 13.08.2009 (PM)
Rosselhoznadzori koduleheküljele ülesriputatud teate järgi tähendavad sanktsioonid kolme
Leedu piimatööstuse jaoks ekspordikeeldu. Patuoinasteks tehti … .
Kergejõustikujuht ähvardas dopingupatuseid sportlasi,12.08.2009, toimetas Inga Höglund
Diack selgitas, et sportlased peaksid arvestama, kuidas ka tagantjärele on mitmeid
dopingupatuseid avastatud ja süüdi mõistetud.
Brasiilia tõkkejooksja sai kaheaastase võistluskeelu, 12.08.2009, Inga Höglund
Brasiilia 400 meetri tõkkejooksja Lucimar Teodoro sai dopinguga patustamise eest kahe aasta
pikkuse võistluskeelu.
Lõpuks ometi: dopinguga patustanud Venemaa laskesuusatajatele määrati võistluskeeld
11.08.2009, Maarja Värv (PM)
Mtsenski maakonna Macbeth – Shakespeare’i ja Tarantino vahel, 06.08.2009, Madis
Kolk, Teater. Muusika. Kino peatoimetaja
Sergei külge klammerduvaks kaupmeheprouaks, keda on patuteele tõuganud üksnes
rahuldamatus ja igavus ning kellele iga tema kuritöö on ühtlasi ka järgneva teo õigustuseks.
Rannas parkimisel tuleb hoolikalt kohta valida, 06.08.2009, Urmas Hännile, toimetaja
Seega nimetatud paikades kehtivate reeglite vastu patustanu vabandav väide, et ta ei teadnud
selles kohas maksvaid eeskirju või ta ei pannud teabetahvlit tähele, jätab parkimiskontrolöri
ükskõikseks.
Vesik: iga võit on kulla hinnaga, 05.08.2009, Inga Höglund
Viimased viis etappi järjest on Kais ja Vesik teeninud huvitava kokkusattumusena just
üheksanda koha ning tundub justkui poleks sellest numbrist eestlastel ka edaspidi pääsu.
Arvestades aga, et igal MK-etapil püüab esikümne kohta üle 70 meeskonna, oleks patt selle
«needuse» pärast nuriseda.
Viie brasiillase dopingutesti A-proov näitas EPO tarvitamist, 05.08.2009, Oliver Lomp
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Saksamaal treeninglaagris olevail viiel Brasiilia kergejõustiklasel on võistlusvälised
dopinguproovid osutunud positiivseks. Brasiilia Kergejõustikuliidu teate kohaselt on
patusteks sprinterid …..
Haigekassa seab kahtluse alla Rapla ja Põlva haigla kvaliteedi, 05.08.2009, (PM)
… kuigi haigekassa kiri jätab mulje, nagu oleks haiglad võrdselt patused.
Rootsi seadus on vähendanud illegaalset failivahetust, 04.08.2009, AFP / BNS
«See on täiesti ebavõrdne seadus, mis teeb tavalistest inimestest patuoinad,» ütles ta. «Ma ei
usu, et selle mõju on pikaajaline.
Keelust vabanenud Vinokurov asub uuesti võistlustulle, 04.08.2009 (PM)
Kaheaastast võistluskeeldu kandnud dopinguga patustanud Kasahstani rattasportlane
Aleksander Vinokurov kavatseb uuesti võistlema asuda.
Vinokurov sai kaheaastase võistluskeelu 2007. aastal Prantsusmaa velotuuril, kui selgus, et
mees on patustanud veredopinguga. 35-aastane sportlane eitab siiani oma süüd.
Dopingupatused jamaikalased jäetakse koju , 04.08.2009
Margus Tsahknale meeldivad kõik Madonna lood 03.08.2009, Toimetas Anu Saagim,
Jah, lähen Madonna kontserdile. … Kui selline võimalus koju kätte tuuakse, siis oleks patt
seda kasutamata jätta.
Kadri külalistemaja loob “Helgeid hetki”, 03.08.2009, Veste Roosaar, toimetaja
“Ja patt pole võtta einet murul. Piknikukorvi ja -lina saab meilt, aga võite lahkelt ka ise kõik
kaasa võtta, sest oma vanaema vaarikakook ja sõstravein on parimad.
Jätke homod rahule! 28.07.2009, Toimetas elu24.eeVaevalt, et eelpool mainitud isikud
käivad hängimas mingites patustes keldrites, kus pikkade habemetega haisvad vanamehed
üksteist embavad ja armastavad.
Tõsielusarjad peibutavad osalema, 27.07.2009, Karilin Engelbrecht
«Võistkonnakaaslaste eesmärk on üksteist kannustada ja jälgida, et keegi näiteks šokolaadiga
ei patustaks,» selgitas Levo
Vanausuliste külalislahkusega seltsib vaoshoitus, 26.07.2009,Tiiu Põld
Ikooni müümine on Angelina sõnul surmapatt. Neid pärandatakse järeltulijatele või
annetatakse kirikule, kus need restauraatori käe all oma värskuse tagasi saavad. Ka
kaeblemine on patt, mis on ristituile keelatud.
Eesti veeliikluskultuur muutub aastatega üha paremaks, 24.07.2009 (PM)
Siiski läks viimase suurema reidi käigus kontrollitud 25st väikelaevajuhist viiendik koju
väärteoprotokolliga. Kahel puudus juhtimisõigus, ülejäänute patud kuuluvad seni kõige
problemaatilisemasse valdkonda.
Viis Jamaica sprinterit on jäänud dopinguga vahele, 24.07.2009(PM)
Praegu pole nimesid veel avalikustatud, kuid arvatakse, et patustanud pidanuks esindama
Jamaicat Berliinis peetavatel maailmameistrivõistlustel.
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Jüri Kuuskemaa: häbenedes eestlust. 23.07.2009, Jüri Kuuskemaa, kunstiajaloolane
Pole Postimeeski päris patuta võõrsõnadega liialdamise ja stiilivääratuste suhtes.
Dopingupatused Venemaa kergejõustiklased ei saa kaks aastat võistelda, 22.07.2009, PM
Emotsionaalne meelelahutaja Urmas Vaino, 18.07.2009, Stina Eilsen
Teine kord kirjutasin loo Juhan Kilumetsast, mis mulle endale väga korda läks, kuid sain seda
teha patuga pooleks, sest sellised tööd võtavad liiga palju aega.
Otepää kinolinale jõuavad maasikad, 14.07.2009, Mark Soosaar, Pärnu filmifestivali pealik
Lihasuretamise siht on neis linateostes saada lahti patukoormast. Kui kauaks aga puhtaks
saanu selliseks jääb, on juba iseasi.
Kaubamajakas võib varjuda koopasse kõhtu täitma, 12.07.2009 08:11, Andris Tammela,
24tundi tegevtoimetaja
Koopajutt pole juhatajal samuti päris laest võetud. Nimelt tähendavat „Piccadilly"
hispaaniapäraselt rändurile väikest ja turvalist puhkekohta, mis on seotud väikese patuga.
Kirik-kammersaalis kuuleb laupäeval armastusduette, 10.07.2009 Andrus Kallastu, Pärnu
Ooperi intendant
Möllav muusika. On laval püha või patune armastus?
Taksojuhid nöörisid Õllesummeri külastajaid, 10.07.2009 Toimetas Uwe Gnadenteich
Tallinna munitsipaalpolitsei tabas Õllesummeri esimesel päeval lauluväljaku ümbruses palju
eeskirjade vastu patustanud taksojuhte.
Sihitu kulgeja teekond geiikooniks, 09.07.2009, Kristiina Davidjants, filmikriitik
«Milkist» rääkides ei ole ilmselt suur patt «paljastada» ka filmi lõppu, sest tegemist on
reaalselt eksisteerinud isikuga,
Miks sõidavad bussid maanteedel nii aeglaselt? 08.07.2009, Martin Pau
Nii et kui buss liigub seisvate reisijate olemasolul 70 km/h, on seegi juba väike patustamine?
Valter Keis,ASi GoBus Tartu regiooni juht: „See on juba patustamine.“
Türgi telemängus hakatakse ateiste usku pöörama, 08.07.2009 (PM)
Saate «Patukahetsejate võistlus» tootjad väidavad aga, et septembris eetrisse lastav saade ei
solva kellegi usulisi tundeid.
Dopingupatune olümpiavõitja Pechstein: mul oli uisuliiduga kokkulepe 07.07.2009
Pohmakas 07.07.2009 Toimetas Kristjan Lepa (PM)
"Pohmakas" on häbitu komöödia kõigest sellest, mis juhtub siis, kui viia kokku muretud
poissmehed ja patupesa Las Vegas. Osades Bradley Cooper
Algas 23. Pärnu filmifestival, 06.07.2009 (PM)
ETV ekraanil sai eile kell 23 esimesena näha dokumentaalfilmi "Patukahetsus ehk seitse
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keiserlikku jumalat
Sienna Miller muretseb oma välimuse pärast, 05.07.2009
27-aastane stiiliikoon tunnistas, et ei suuda ka maiustustega patustamisele vastu panna.
Koli suveks õue! 03.07.2009 Ille Grün-Ots, Elukiri
Päike paistab, muru kisub haljaks ja puud hiirekõrvu. Toas istumine tundub suisa patt olevat.
Metsa või parki jalutama - seda kindlasti.
Repliik: marjamaale mõnulema? 03.07.2009, Oliver Lomp
Kuid kas on patt sellisele, olgugi kahtlase väärtusega pakkumisele reageerida, kui
aastapalgaks pakutakse 550 000 USA dollarit
Soosaare festival läheb kaevuritele külla, 03.07.2009, Janar Ala, kultuuriajakirjanik
«Patukahetsus teispool usku ehk Üheksa keiserlikku jumalat» (Hispaania) – tõsielufilm Tao
kummardajatest Tais
Gruusia jälg Moskva ekraanil: Stalinist Varlamini, 01.07.2009, Lauri Kärk, filmikriitik
See kajastus Moskva filmifestivali Gruusia filmile pühendatud eriprogrammi – kokku 14 teost
aastaist 1946–1984 – pealkirjaski: «Gruusia film. «Tõotusest» «Patukahetsuseni.
Kurnikova osales kõrtsikakluses, 30.06.2009 15:25
Laulja Enrique Iglesiasega sõbrustav blond tennisetäht veetis koos sõpradega aega
Patupealinna Lavo nimelises ööklubis, vahendab WENN.
Rakvere linnuses avatakse pordumaja, 29.06.2009 (PM)
Prostitutsioon oli keskaajal kahetine nähtus: ühelt poolt püüdis kirik prostituute nö
normaalsesse ellu tagasi tuua, samas ei lubanud prostitutsiooni ära keelata, kuna see oli kiriku
arvates ainuke võimalus, et muid seksuaalseid pattusid ära hoida.
Prostitutsiooni peeti väiksemaks patuks kui abielurikkumist, hooramist ja sodoomiat.
Patuoinas sai õiguse, 27.06.2009 (PM)
Et üleeile Euroopa Inimõiguste Kohtus õiguse saanud Liivikust tehti patuoinas, kelle
kinnipaneku najal Res Publica võimule purjetas, tunnistasid poliitikud juba toona.
Federer kihlveopettustest: raske on pettureid ohjeldada, 25.06.2009, Toimetas Oliver
Lomp
«Minu meelest tooks lahenduse karmide võistluskeeldude kasutuselevõtt. See paneks
patustaja tõsiselt kartma,» arvas Federer.
Valikturniiri ilus lõpp: viik olümpiahõbedaga, 22.06.2009, Madis Kalvet
Samas tänased patustajad on alles 19- ja 20-aastased ning seega võib selle veel nooruse arvele
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kirjutada.»
Hando Runneli maagiline sõna, 20.06.2009, , Rein Veidemann
iga autor tahab iseend kanoniseerida ja mitte jääda lootma kriitikutele või kirjandusuurijaile,
kelle «lahtrid» võivad osutuda vangikongideks ja kes mõnigi kord oma edevusest kipuvad
taandama autori ja tema loomingu elemendiks kriitikute alkeemias. Siinkirjutajagi pole olnud
sellest patust puhas.
Vormel-1 sarja ähvardab loomulik surm, 20.06.2009 .Ann Hiiemaa
Kui otsida praeguses olukorras süüdlasi, siis oleks põhiliseks patuoinaks Mosley ise. Ilmekas
kolmikportree eesti ajakirjanikest, 19.06.2009, Aivar Kull, kirjanduskriitik
See on saavutus, mida meie praeguses biograafiate buumis tuleks igati esile tõsta. Liigagi
sageli kohtab meie elulookirjanduses vaid «pühakuid» ja «patuseid», hoopiski vähe aga
elavaid realistlikke karaktereid.
Moskva filmifestival algab Jankovskiga 19.06.2009, Lauri Kärk, filmikriitik
«Tõotusest» «Patukahetsuseni»», mis mitmetest eriprogrammidest vast isegi pilkuköitvaim.
Hiinas omal käel, 16.06.2009, Teet Roosaar, uudistetoimetaja
Kui keegi tahab teada, kui palju Hiinas toodetud riided tegelikult maksavad, külastagu pärlivõi siiditurgu. Üle 167 krooni püksipaari eest maksta on patt ...
Mart Poom: ole nii hea, kui vähegi suudad, 13.06.2009, Priit Pullerits
Olen nii kaua olnud välismaal ja saanud kogemusi, et oleks patt, kui neid ainult endale
hoiaksin.
Maalikeskne ja paljastuslik näitus, 08.06.2009, Teet Veispak, kunstikriitik
Päris vaba ei ole sellest patust ka Tallinna kunstihoones ja ArtDepoos äsja üles seatud
Kunstnike Liidu aastanäitus «Enesepaljastus».
6. juuni: Mao on suurem kui Lenin, 06.06.2009, Teet Roosaar, uudistetoimetaja
Ööbime lühikese jalutuskäigu kaugusel Tiananmeni väljakust. Sestap olnuks patt vaatamata
jätta, kas väljaku turvameetmeid on ikka.
Juhtkiri: magusad maksud, 05.06.2009,PM
Ligi 100 000 tonni kiiruga kokku ostetud suhkrut, mis liitumiseelsetel kuudel ladudessepanipaikadesse kuhjati, tõid Eestile kaasa üle 700 miljoni kroonise trahvi. Mitu korda
suurema kui teistel, vähem patustanud uusliitujatel.
Vastukaja 04.06.2009, Andres Tarand
Ma usun, et nende loominguga võrreldes on nende patud, mille pärast küll pool maailma
marru läheb, tühised.
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Korvpall Eestis – kustujad, kraaklejad ja kired, 04.06.2009, Peep Pahv
Patuoinad – kohtunikud
Sõpruse kinos saab näha vanu saksa filme, 02.06.2009
Üks neist, Tallinnas reedel linastuv 1951. aasta mängufilm «Patustaja» (korduvalt
filmiartiklites)
Galerii: legendaarne ERKI moeshow, 01.06.2009, Toimetas Anu Saagim
7 uut surmapattu. Autorite märksõnadeks on: "Patt, patt, patt!"
Martha & Hillar Kukk, 30.05.2009 (PM)
Purjede rehvimine õnnestus patuga pooleks ilma suuremate kaotusteta ja kui tuule kiirus …
Usumees Franklin Graham: Jumal päästab meid majanduskriisist, 30.05.2009, Vahur
Koorits
Eesti vastu, mis on nii suur, et ta saatis oma poja meie patte enda peale võtma….Ent meil on
probleem nimega patt, mis lahutab meid Jumalast. Ma olen Eestis, et jagada teiega, kuidas on
võimalik patte andeks saada ja kuidas saab olla Jumalaga õiges suhtes, et viibida igavesti tema
juures.
Ash: avatud ühiskonna suurimad vastased tulevad seestpoolt, 29.05.2009 (PM)
«Kriisiolukord loob kiusatuse otsida patuoinaid etniliste ja kultuuriliste vähemuste seast, mis
omakorda toidab nende radikaliseerumist.
Enn Vetemaa: taara õnnemüntide asemel, 29.05.2009, Enn Vetemaa, kirjanik
Olen ise juba näinud hirmunuid, kus purskkaevu asemel oli Sõpruse ees mingi päratu keeva
vee pada, kust saatana õpilased ja põrguteenrid patuste piinamiseks kuuma vett ammutasid.)
Napsisena autot juhtinud Fox maksis trahvi ära, 27.05.2009. Peep Pahv
Samas ei soovinud Holsmer avalikustada, kas klubi määras patustanud mehele ka omapoolse
karistuse.
Europarlamenti pürgivad nii siniverelised kui Paris Hilton, 27.05.2009, Liisi Poll
…mille võitlus loomingu vaba allalaadimise ja privaatsuse kaitse eest internetis on muutunud
eriti aktuaalseks seoses Pirate Bay kohtuasjaga ning europarlamendis tagasi lükatud
seadusega, mis andnuks võimaluse patustanutel… .
Vaatasime Keelatud Linna ja Taevatemplit,25.05.2009, Teet Roosaar, uudistetoimetaja
Kui keegi tahab teada, kui palju Hiinas toodetud riided tegelikult maksavad, külastagu pärlivõi siiditurgu. Üle 167 krooni püksipaari eest maksta on patt ...
Kanepi jaoks lõppes French Open avaringis, 24.05.2009 Toimetas Madis Kalvet
Eestlanna on teinud neli topeltviga, Švedova pole topeltveaga veel patustanud.
Iga viies ameeriklane pissib basseini, 24.05.2009 Toimetas Elu24.ee
. Peaaegu kõik küsitletutest kahtlustavad, et nende kaasujujad on selles patus süüdi.
Janno Reiljan: tulevikuhirmude ja -unistuste suur äri, 21.05.2009, Janno Reiljan,
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professor
Kogumispensioniks investeerimise õnnetoovate omadustega on aga olukord keerulisem, sest
tulemus ilmneb juba sellessamas patuses maailmas.
Vapper Valga korvpall langes kangelasena, TTÜ sai pronksi ja treenerilt sarjata
21.05.2009, Peep Pahv
«Sellise koosseisuga nii mängides oleks patt öelda, et ma pole rahul,» nentis ta neljanda koha
eest saadud diplomit käes mudides. «Meeste koormused olid suured, sellest ka vigastused.»
«Da Vinci kood» sai parema filmijärje, 18.05.2009, Boriss Tuch, filmikriitik
Nüüd on filmi autorid lasknud romaani teksti läbi tiheda sõela, eemaldades kogu selle
populaarteadusliku loba, millega Langdon nii palju patustab.
Toomla: riigikogu õppigu vabandust paluma, 14.05.2009, (PM)
«Persooni puhul, kes on üks kord vabandust palunud, patud üles tunnistanud ja saanud
andestuse, võime loota, et ta enam ei tee,» rääkis Toomla Õhtulehele, kommenteerides
Leedu ees, usbeki järel, 14.05.2009, Tiit Tuumalu
Algimantas Puipa, kelle film «Patu sosin» kuulub ka nüüd programmi, … . (korduv
kuulutusterubriigis)
Eesti suusahooldetiimi juht liitus Kowalcyki tiimiga, 13.05.2009 (PM)
«Ilmselt seetõttu, et hooldasin ka naiskonna, mitte ainult kahe mehe suuski. Ja see on patt,»
Kokaiini tarvitamise karistus sõltub alaliidust, 13.05.2009, Oliver Lomp
Nimelt pole Booneni meelisaine manustamine sama suur patt kui mõne teise keelatud aine
tarvitamine.
Giro d´Italia ratturitelt hakatakse dopingut otsima, 08.05.2009 (PM)
Pekingi olümpiamängudel patustasid CERAga Davide Rebellin ja Stefan Schumacher.
Harri Taliga: puntratants töölepinguseaduse ümber, 08.05.2009, Harri Taliga,
ametiühingute keskliidu esimees
Püüdes teha töötukassat patuoinaks kõigis hädades, nõudis peaminister Ansip eile taas
töötuskindlustushüvitiste kärpimist.
Maksuamet täitus musta raha vihjetest, 07.05.2009 (PM)
Ümbrikupalga maksmise juhtude uurimisel saadab MTA hoiatuskirju, tehakse kontrolle ning
mõeldakse välja uusi lahendusi, kuidas patustajad vahele võtta.
Martin Padar: argus on ikka natuke patt, 06.05.2009, Toimetas Oliver Lomp
Euroopa judomeistrivõistlustel kuldmedali teeninud Martin Padar tunnistas ETV
hommikuprogrammis Terevisioon, et on seni kartnud endale kõrgeid eesmärke seada.
Kristi Leppik: inimese au ja selle sõna, 05.05.2009, Kristi Leppik
Mis maksab tänapäeval ühe inimese ausõna? Kas on patt seda ausõna sinisilmselt uskuda või
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on patt jällegi käituda ütlemise järgi, et usalda, aga kontrolli.
Bugatti Royale - Veyroni järglane? 30.04.2009 Toimetas: Marina Lohk
Patt oleks aga aastatega kogutud teadmisi ülikiirete ja mugavate sõidukite tootmisel
kasutamata jätta.
Stefan Schumacher andis Pekingis postiivse dopinguproovi, 29.04.2009 (PM)
Praeguseks on selge kolme patustajate nimed, kelleks on … .
Kuue patustaja seas on ka kergejõustiku olümpiavõitja, 29.04.2009, Madis Kalvet
Jalgrattamaailma raputab järjekordne skandaal, 29.04.2009
… Pekingi olümpiamängude dopinguproovide kordusanalüüse tehes avastati, et patustanud on
ka … .
Kuidas hakkama saada M-tähega ajastul? 29.04.2009, Birk Rohelend, kirjanik ja blogija
Praeguses turusituatsioonis on lausa patt neid omadusi varjata. (..on seesama inimene
suurepärane kokk, täpne korraldaja, … .)
ROK avastas Pekingi olümpialt veel positiivseid dopinguproove, 29.04.2009 (PM)
dopinguproovide kordusanalüüse tehes avastati olümpiamängudel oselnud sportlaste seast
veel kuus dopingupatust.
Jagamisrõõmu ja koosloomist raekojas, 28.04.2009, Silja Joon, kultuuritoimetuse juht
Tagasi Pärnus, tundus mulle patt jätta selline muusika ja oma mõttekäigud kodurahvaga
jagamata.
Enesetapumõtetega endine tähtkorvpallur pandi hullumajja, 27.04.2009 (PM)
Mehe järjekordses vägivaldses käitumises pole aga midagi uut, kuna paturegister on tal
märkimisväärne.
Itaalia vutiäss pole kolm aastat seksinud, 24.04.2009 (PM)
. «Ma pole vaadanud pornofilme pärast seda, kui olin teismeline, ei ole iial kihla vedanud ega
kaarte mänginud,» selgitas Legrottaglie oma pühalikkust. «Minu ainus patt on šokolaadi
söömine.»
Vatikan hakkab päikeseenergiat tootma, 24.04.2009
Globaalse soojenemise pärast muretsevas maailmas muutub atmosfääri reostamine järjest
suuremaks patuks ning katoliku kirikul on strateegiliselt väga kaval olla siin teenäitaja rollis.
Vana vaksalihoone trumpab putka üle, 23.04.2009, Vilja Kohler, reporter
… mille puhtuse nimel poleks patt ka mõni kroon maksta.
Taltsas teisipäevaõhtune džäss, 23.04.2009, Janar Ala, Postimees
Kvintett teeb oma professionaalset kvintetimängu, millele midagi ette heita oleks patt.
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Põlva naised ei innustu mammograafiauuringust, 22.04.2009, Aime Jõgi, reporter
«Võimalust uuringule pääseda oleks nüüd küll patt kasutamata jätta, sest sel juhul jääb…
Kolm tarka: inimene vajab töö ja tarbimise asemele uut ajatäidet, 22.04.2009,
Meil ei olnud mingisugust majanduslikku põhjust, miks mitte sööta lehmadele veiseluudest
tehtud pulbrit, aga see on see, mida ma nimetan ontoloogiliseks patuks.
Abdul Turay: juuksurist, kes hukutas Tallinna, 21.04.2009, Abdul Turay
Kolmandad näevad patuoinast muretult laene jaganud pankades. Selge see, et ainult üht
süüdlast pole, aga kindlasti on olemas süüdlased, keda pole seni veel päevavalgele kistud.
Kirjad, 20.04.2009, S. Rastas
Pole need ratturidki patust priid, tihtipeale vingerdavad nad kõndijate vahel, kuigi sõidurada...
Ühes hingamine hoiab Eesti kodanikuühiskonda 20.04.2009, Hillar Padu
Prügitalgutega toimetati pisut teisiti, läinudaastased «mäed» rikuvad tänaseni silmailu ja
teadvus on patune kõigil talgulistel – meie lõpetamata töö.
Nadal võitis Monte Carlo turniiri, 19.04.2009, Toimetas Madis Kalvet
Nadal lõi mängus kaks ning Djokovic ühe serviässa ning mõlemad patustasid vastavalt ühe ja
kolme topeltveaga.
Remedia: palume meedial austada mälestust lahkunust, 18.04.2009
Ühtlasi kinnitas ta, et Remedia ei ole patustanud ega seadust rikkunud. «Remedia on puhas
ning kasutanud vaid ametlikke maksumärke.»
.Repliik: patt ja riigikatel, 17.04.2009, Urve Eslas
Kas riigi tagant varastamine on patt või mitte, sõltub riigist. Ma ei räägi seadustest,
Tartus avatakse endise linnapea Aleksander Tõnissoni mälestustahvel
16.04.2009Toimetas Risto Mets
Siia majja kolides leidsime, et oleks patt jätta märkimata ja tunnustamata selle maja ajalugu.
Reisivahendaja jättis 32 000 krooni tasunud mehe Vietnami reisita, 16.04.2009
Firma on patustanud varemgi
Markko Märtin: Tänak on arenenud kosmiliselt, 16.04.2009, Toimetas Inga Höglund
«Paraku on MM-rallidel sõitmine hoopis kulukam kui Eesti meistrivõistlustel osalemine,»
nentis ta, lisades, et oleks patt, kui Tänak jääks praegusel tasemel pidama.
Soome saun avas Hollywoodi ukse, 15.04.2009, Tiit Tuumalu
Ka «Saun» on rohkem kui lihtsalt õudusfilm. Film patust ja kahetsusest, nagu lavastaja
rõhutab. Mõtlik, uitlev ja introvertne. Koguni miskit Tarkovski «Stalkerist» kumab sellest
läbi. Ainult et Tsooni asemel, kus täituvad inimeste salajasimad soovid, on siin müstiline saun
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keset sood, mis, nagu legend räägib, on seal seisnud aegade algusest saadik, seades inimese
silmitsi oma pattudega, ükskõik kui suurtega – ja kus olevat võimalik end n-ö puhtaks pesta.
Tiivas: tuleviku kindlustamisel saab vaid endale loota, 14.04.2009, Kaja Koovi
Kuldreegel ütleb, et õige aeg investeerimiseks on siis, kui hinnad on alla tulnud. Seega
praegust momenti oleks patt maha magada,» lausus Tiivas, kes lisaks teisele sambale paigutab
raha ka kolmandasse.
Lõuna-Poolast leiab naudingut nii kehale … 11.04.2009, Anniki Leppik, reporter
…ümbrusesse on koondunud ports paiku, mida lähemalt uudistamata oleks patt Krakowist
lahkuda.
Bakuu professor tõi kohtusse idamaa kombed, 11.04.2009, Tiiu Põld
Kõik on patused
Ent mille nimel professor nii kangesti pingutas? Kas selle nimel, et kohus ei saaks protsessi
Zeinalovi ning veel seitsme narkootikumide salakaubaveos ja käitlemises süüdistatava
rahvusvahelise seltskonna üle alustadagi?
Pärandus pani sugulaste autorattad veerema, 10.04.2009, Grete Naaber, reporter
Suguvõsa hoidis minust kui patukotist eemale, ometi tegin kõik, et Artvig oleks õnnelik.
Ecclestone ei välista McLareni väljaheitmist, 09.04.2009, Toimetas Oliver Lomp
«McLaren seisis alles hiljuti oma pattude eest nõukogu ees ning nii tihe «külastus» on kõigi
silmis taunitav…
Ränk karistus, pääs EMile, pani võrkpalliliidu ägama, 09.04.2009, Peep Pahv
Küsimine pole muidugi patt, aga kas valitsuselt ka midagi saadakse, ei ole teada.
Levandi: majanduskriisi ajal oleks patt hindu veel tõsta, 09.04.2009 (PM)
Ugalas esietendub ungari klassiku näidend, 08.04.2009, Tiina Sarv, reporter
Lavastaja Indrek Sammulit haarab see, kuidas kirjanik üldinimlikke teemasid lahkab ja
tõlgendab. «Mis on sõprus ja kust algab patt? Kas tegu on patt?
Venemaa Laskesuusaliit süüdistab dopinguskandaalis võistkonna arsti 08.04.2009
Tihhonov, kes siiski ei soostunud avaldama patustanud arsti nime.
Reporter.ee: naiste spordiklubis kehtib meestele range uksekeeld, 06.04.2009
Armukadedad mehed on ärevil. Sellesse klubisse ei lasta ühtegi meest - äkki on tegemist
patupesaga, kus jumalavallatute tempudega aega sisustatakse?
Vana kauboi käsi püsib kindel edasi, 06.04.2009, Tiit Tuumalu
… Kagu-Aasiast pärit hmongid, peaaegu sellised, keda ta Korea sõjas teise ilma saatis – tegu,
mis on patuna kogu tema elu kummitama jäänud.
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Õel vihje ja salapärane tuba number 8, 06.04.2009, Peep Pahv
Milles siis Eestis rahvuskangelase staatuses Veerpalu süüdistatakse? Otseselt mitte milleski,
samas antakse artiklis varjatud vihjeid, mis kruvivad pingeid, ent ühtegi tõestust eestlase
võimaliku patustamise kohta …
Galerii: ärategijaid vajaks hädasti ka Peipsi järv, 05.04.2009
Lisaks harrastuskalastajatele ei ole patust priid ka kutselised kalurid.
Üleannetus lubatud, 04.04.2009, Britt Rosen
Patt pole seegi, kui kannate väärisehteid ja plastikut koos
Õnneliku inimese idealistlik pilt, 04.04.2009, Andrus Karnau
Kuna vähimatki patukahetsust pole endistelt kommunistidelt nõutud, siis painab ühiskonda
Hamilton ületas boksiteel kiirust ja sai trahvi, 03.04.2009, Oliver Lomp
Patustanud Hamilton sõitis hommikusel vabatreeningul 16 ringi ning sai kirja aja 1:36.699,
mis paigutas ta tabelis seitsmendale kohale.
Paldiski lotopäev – krundid kommiraha eest, 03.04.2009, Rasmus Kagge
Eesti on nii väike, et siin on paratamatult kõik omavahel kursusevennad ja -õed. See pole küll
mingi patt ja on täiesti ebaõiglane otsida siit mingit seost nende tehingutega,» teatas Malm.
Küprosel lahvatas dopinguskandaal, 02.04.2009 Toimetas Oliver Lomp
Žuravljovi teada patustasid mängijad narkootikumidega. Rakverest pärit diagonaalründaja
Mihkel Mutt: raamat nagu reality show, 02.04.2009, Mihkel Mutt
. Sellest patramist pole soosinud ükski religioon (alpus ja edevus on alati olnud patud,
tagasihoidlikkus aga voorus) ega ka igapäevamoraal (mis on samuti olnud religioonist
mõjutatud
Punaste khmeeride timukas palus vabandust, 31.03.2009 Toimetas Oliver Tiks, reporter
«Ma olen üksi vastutav selle kuriteo eest, aga ma olen lihtsalt patuoinas - isik, kellel oli osa
tapmistes,» rääkis mees kohtule, mille ees teda süüdistati 14 000 inimese hukkumises mõne
aasta jooksul.
«Tõehetk»: abikaasa peidab toitu laste eest seifi, 29.03.2009
Kas seks enne abielu on patt? «Jah, on.»
Airi Ojamets on pattudest prii, 27.03.2009 Toimetas elu24
«Varsti pole ma juba kaks kuud suitsu teinud ja pole ka isu. See oli mu viimane patt,»
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Rüütli vihje: väravas seisab Pareiko, 27.03.2009, Oliver Lomp
…et kui mees postide vahel seda ei tee, lisatakse eksimused ikkagi kaitseliini paturegistrisse.
«Samas pole puurilukk selles süüdi, kui pallid liinist läbi tulevad.»
Jäppinen: lasteasutus pole alkoholi tarvitamise koht, 26.03.2009, haridus (PM)
Mis saab neist Muhu lasteaia töötajaist, kes patustasid seaduse vastu, mis keelab lasteasutuse
territooriumil alkoholi tarbimise?
Ingrid Tähismaa: pingviinide paraadi allakäik ehk Klikijahi ajastu klikiball
20.03.2009, Ingrid Tähismaa, Kroonika endine peatoimetaja
Taas on patuoinana tõstetud valgusvihku kollane meedia. See on tavaline, et kurja juur asub
tabloid- ja seltskonnameedias.
Fritzl mõisteti eluks ajaks kinni, 19.03.2009, Oliver Tiks, reporter / toimetaja
Ta hoiatas õigusmõistjaid, et need ei laseks end süüdistatava patukahetsusest haneks tõmmata.
Ainus hallhülge-kaamera terves ilmas, 19.03.2009 (TPM)
Aga kuna lahendus on niivõrd universaalne, siis oleks olnud patt sellist pilti ainult teadlaste
nina ette jätta.
Juriidilised nõksud võivad dopingupatuseid venelasi aidata, 17.03.2009, Peep Pahv
David Vseviov: emakeelse mõtlemise ülistuseks, 14.03.2009
Seega pole vist eriti suur patt, kui meenutada, et vähemalt osaliselt bioloogiliste olenditena
vajavad inimesed täisväärtuslikuks eksistentsiks juurestikku.
Peep Pahv: kohustuslik meditsiiniuuring, 13.03.2009, Peep Pahv
Piisab vaid sellest kui ütled, et patustasid tahtmatult. (jutt on mängureeglite rikkumisest)
Chambers teeb taas koostööd dopingulabori asutajaga, 10.03.2009, (PM)
Samas on kahe varasema patustaja treeningmeetod ainulaadne … .
Konesko hakkab valmistama tuulegeneraatoreid talude tarbeks 10.03.2009, ERR.ee:
«Ja mõnes mõttes oleks patt jätta kasutamata neid võimalusi ja oskusi, mida me tänaseks
oleme selgeks õppinud.»
Lapssõltlased õpivad turvakeskuses väärtusi ümber hindama, 09.03.2009, Dagne
Hanschmidt
Siinsete laste probleemide raskusaste on erinev. On nii aastaid «valget hiinlast» süstinud
noori, on neid, kes patustanud näiteks kanepi või amfetamiiniga
Hando Runnel: meie põhipatt on valelikkus, 07.03.2009, Hando Runnel
Kui sina tahad oma riiki, oma rahvast ja oma regiooni kaitsta, et kõigil oleks kodu olemas, siis
öeldakse, et see on protektsionism, ja sa oled jälle patune.
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Küllike Rooväli: Eesti poeg, 06.03.2009,Küllike Rooväli
Siis meenuvad eestlasele kohe kõik patud, mis inimene korda on saatnud. Meenuvad nii
tehtud kui tegemata jäänud teod. Ka kõige pisemad. Selgub, et eestlane on lugenud isegi
naabri halbu mõtteid
Jüri Kõre: pank puudusttundjaile, 02.03.2009, Jüri Kõre, Tartu volikogu IRLi fraktsiooni
esimees
Meie Punane Rist tegeles sellega ülemöödunud aastal ja patt oleks öelda, et asjaga poleks
hakkama saadud.
Reporter.ee: vägistajast aidsihaige jõhkard saadeti 11 aastaks vangi, 27.02.2009, (PM)
Igor Suk on ennegi kinni istunud. Patunimistus on ka eelnevalt üks vägistamine.
Dopingukütid jälitavad Jamaica kergejõustiklasi, 27.02.2009, (PM)
«Teame, et patused ei puhka, nii et ka meie ei tohiks,» teatas IAAFi president Lamine Diack.
Kas oled unistanud seksist mustanahalisega? 27.02.2009, (PM)
Hiljuti tunnistas kitarrist Angela Aak , et tema suureks unistuseks on seks
mustanahalisega. Aak küsis portaalis Buduaar, kas selline unistus peaks olema patt
Islandi keskpank võib täna saada omale uue juhi, 27.02.2009 (PM)
Islandi majanduskriisi patuoinaks tembeldatud Oddsson on seni keeldunud tagasi astumast ja
seda vaatamata valitsuse nõudmisele.
Werro Rock pürib Võru brändiks, 26.02.2009, Ulis Guth
Saba ja sarvedega kratimetal-bändi HND debüüt jääb aastasse 2006, kui bänd oma
esiksingliga “Vaevu hingan” jõudis Eesti raadio ja telejaamade playlistidesse, purustades
rekordeid kohalikes edetabelites. Bändi debüütalbum nägi ilmavalgust 2007. aasta aprillis —
raamatu kujul ilmunud 12 peatükiga plaat “PatuRaamat” sai hea vastukaja
Putin tahab Venemaale riiklikku dopingukontrolli, 24.02.2009, Toimetas Oliver Lomp
«Peame kindlasti rajama riikliku antidopingusüsteemi, lisaks tuleb arutada patustanute
karistussüsteemi…
Peeter Olesk: lood Viini metsadest, 23.02.2009, Peeter Olesk, kirjandusteadlane
Uulitsapoisilikkuse all pean ma silmas seda, kui ajakirjanik kirjutab numbri täis ise ja üksi.
Kaks, kolm, neli artiklit samas numbris ühelt ja samalt ajakirjanikult on patt.
Norra ajaleht: Veerpalu võit on kahtlustäratav, 21.02.2009
Venemaa laskesuusatajad ei ole keelatud ainetega patustanud, vaid dopingutarvitajaid on ka
murdmaasuusatajate hulgas.
Finaali uks jäi Kanepile suletuks, 21.02.2009, Inga Höglund
Kanepi arvates oleks patt erakordselt eduka turniiri üle liigselt nuriseda – võistluse kolmandas
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ringis alistas.
Päästev keeristorm, 21.02.2009, Risto Berendson
Pealegi oli Kalev Sport tõeliselt odavalt müügis ja olnuks patt see võimalus kasutamata jätta.
Kiri, 20.02.2009, Janno Toots
Ma isegi ei arva, et karistusseadustiku säte, mille kohaselt ametiisiku kelmuse korral võib
kohus karistada vabaduskaotusliku karistusena 1–5 aastat, võiks patustanud riigikogulastele ..
Soome suusajuht loodab Liberecis dopingupatuseid näha 19.02.2009, Inga Höglund
Eestlaste seast otsiti dopingupatuseid, 19.02.2009, Ann Hiiemaa
Reporter.ee: autosõit kolmepromillises joobes tõi Põlvamaa naisele tingimisi vangistuse
17.02.2009 (PM)
… juhtinud naisel mõõdeti enam kui kolmepromilline joove. Lähemal uurimisel selgus, et ….
oli see juba teine kord sama patuga vahele jääda.
Pyeongchangi päevik, 17. veebruar – kõmu ja draama üleküllus, 17.02.2009, Maarja Värv
et keegi austerlastest on patustanud. Jutte on nii palju, et enam ei oska midagi uskuda. (jutt on
dopingust)
Rootsi laskesuusakoondise liikmed said Venemaalt tapmisähvardusi, 17.02.2009, Maarja
Värv
…et kolm sportlast on keelatud ainete tarvitamisega vahele jäänud ja õige pea lekkisid
meediasse ka patustanute nimed … .
Jüri Kuuskemaa: džiisus, siisitamine ja roppsuude kuldaeg 17.02.2009, Jüri Kuuskemaa,
kunstiajaloolane
«Siis» on uusim ja levinuim parasiitsõna, mis värskeima keelegripi viirusena nakatanud iga
teist-kolmandat esinejat. Ma pole isegi patust prii. Viimases Kuku raadio «Memoria» saates
olla ma öelnud «siis» 18 korda, nagu tuvastas mu keelet
Mälumäng. 16.02.2009, «Postimees» ehk (PM)
1. Ta oli ainus surelik gorgo. Kui ta Poseidonist rasestus, vihastus Perseus ja lõi tal pea maha.
See ei olnud lihtne, sest patustanu kivistava pilgu vältimiseks pidi Perseus kasutama peeglit.
Mäng Dinamoga valmistas Indrek Visnapuule pettumuse,16.02.2009, Peep Pahv, (PM)
Piisas mõnel Dinamo mängijal vaid korra eksida, kui peatreener David Blatt kutsus patustaja..
Ametlik kinnitus: Venemaa laskesuusatajad tarvitasid dopingut, 13.02.2009, Maarja
Värv (PM)
Patustanute karistus ning ka see, millist ainet nad täpselt tarbisid, selgub alles paari nädala
Vene laskesuusatajate B-proov osutus positiivseks, 12.02.2009, Peep Pahv
Patustanud sportlaste nimed avalikustatakse alles homme, … .
Kommunisti ja konformisti liit, 12.02.2009, Eva Kübar
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Inspireerituna seitsmest surmapatust, on Kivirähk jaganud teose seitsmeks peatükiks, mis…
USA dopinguskandaalid koguvad tuure, 11.02.2009 (PM)
, nende hulgas ka Alex Rodriguez, patustasid aastaid steroididega.
Lõbusa loomuga tuhkur magab talve maha, 11.02.2009, Elina Randoja, reporter
Nimelt ei ole Tuki paturegister hammustamiste poolest päris puhas ning parem karta kui
kahetseda.
Võistluspaigas vaikitakse venelaste dopinguskandaalist, 10.02.2009, Maarja Värv
Vahepeal levinud kuuldusi, et patustanud sportlased on nädalavahetusel …
Tõehetke-Silja laseks endast erootilisi pilte teha, 08.02.2009,Toimetas Elu24.ee
15. Kas sa usud, et jumal on sulle sinu nooruspõlve patud andestanud? «Jah.»
Ei taha üllatusi, tahan Eiffeli torni!, 07.02.2009, Janek Mäggi,
Reklaamisõnum olgu aus ja tõene. «Eesti – Euroopa kõige ilusamad naised» on veenev. Ilu ei
ole patune.
Riigiduuma saadik: dopinguskandaal on rünnak Venemaa vastu, 06.02.2009, Oliver
Lomp
Venemaa väljaanne Pravda teatas, et dopinguga patustajad on … .
Narva politseinikud viisid ülekäiguradade juures läbi eksperimendi, 06.02.2009, ERR.ee:
Loengu teemaks oli, miks peavad autojuhid ülekäigurajal inimesi üle tee laskma. Patustajatel..
Linn piidleb kiiruskaameraid, 30.01.2009, Jüri Saar, reporter
Ei politseil ega linnal ole head ülevaadet, kui palju ja kus juhid lubatud sõidukiiruse vastu
kõige rohkem patustavad.
Parkimistrahv paisutas Tartu ja G4Si rahakotti, 30.01.2009, Martin Pau
… jäi oluliselt vähemaks ka neid inimesi, kes korra vastu patustades puhtalt pääsevad.
Repliik: sõda klientide pärast, 30.01.2009, Urmas Tooming
… kas ei kasutata mitte kordisteid või patustatakse mingil muul viisil seaduste vastu. (jutt on
taksojuhtidest)
Mihkel Mutt: valitsusremont ja seksis, 29.01.2009, Mihkel Mutt
Et need eesseisvad ebapopulaar-sed otsused pole ministri patukoorem, vaid tingitud üldisest
Animal Collective “Merriweather Post Pavilion”, 26.01.2009, Erki Hõbe, (PM)
Kas «Merriweather Post Pavilion» tähendab, et AC teeb nüüd techno't? Sedasi ülelihtsustatult
uut albumit esitleda oleks patt.
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Meerits: Kalevi meediaäri taga rikkumist ei paista, 23.01.2009, BNS
« Aga kui riskid realiseeruvad, hakatakse tihti üldist põhimõtet unustama ja püütakse leida
patuoinaid,» tõdes Meerits.
Eesti teedel liigub tuhatkond paadunud liiklusrikkujat, 23.01.2009 (PM)
… viiel kuni üheksal korral patustas eeskirjade vastu 931 inimest,
Hiina lapsi mürgitanud piimatootjad mõisteti surma, 23.01.2009, Liisi Poll
…ei pea Sanlud sugugi peasüüdlaseks, kuna selle süüdi mõistetud töötajad on vaid patuoinad.
Varjupaigakoerad saavad jooksuaediku, 20.01.2009, Mari-Liis Pintson, reporter
…patt on küll seda tunnistada, aga veterinaarid arvavad, et hea toidu peal olevad
varjupaigakoerad on praegu isegi liiga paksud, kuna ei saa korralikult liikuda.
Tähelepanu, Leedu film! 19.01.2009, Tiit Tuumalu
«Patu sosinad» (rež Algimantas Puipa),
TV3: viis noormeest autos ja ei kedagi roolis, 17.01.2009, Berit-Helena Lamp, reporter
Tegu oli politseile vana tuttava 17-aastase noormehega, kelle paturegister on suur ja lai
Hea laps Maret, 17.01.2009, Küllike Rooväli (PM)
Nii käibki hea laps Maripuu nagu kogu partei ja valitsuse patukustutaja ühest telesaatest teise
ja raadiosaatest kolmandasse, võtab kuuleka peksupoisina vastu kõik löögid ja vastab aina
uuesti, uuesti ja uuesti.
Ametialane künism, 16.01.2009, PM
Reformierakonnal aga ei tasu nüüd hakata ühest-kahest peadirektorist patuoinaid tegema.
Keeleõppimiseks ja kogemuste saamiseks Iirimaale läinud eestlased leidsid sealt Eesti
13.01.2009, Eve Rohtla, Sakala
Pealegi olevat Iirimaal õpetaja justkui vanajumala selja taga. Ta ei tohi eksida mõne asja
vastu: õpilasi seksuaalselt ahistada ja purjuspäi koolitundi anda. «Kui ta nende asjade vastu ei
patusta, on ta ametis kuni elu lõpuni ja mitte miski ei kanguta teda lahti,» lisab Toomas.
Kelam: Euroopa energiapartnerlus Venemaaga on osutunud strateegiliseks
valearvestuseks, 12.01.2009 Toimetas, Berit-Helena Lamp, reporter
… inspireerinud tõenäoliselt peaminister Putinit osutama Ukrainale kui patuoinale, et
poliitilise kriisiga viia tähelepanu Venemaa siseraskustelt kõrvale.
Kibestunud vang soovis endale pommimehe kuulsust, 08.01.2009, Tiiu Põld
Peale selle süüdistatakse Ringmaad kelmuses.
See on ka ainus patt, mille Ringmaa on nii eeluurimisel kui ka kohtus omaks võtnud.
Kalmus: mul on kahju, et spordis valitseb doping, 08.01.2009, Sten-Erik Unt
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Kõige ebameeldivam kogemus oli 2001. aasta dopingujama, mis tol korral jäigi nii, et mind
tehti patuseks. Olnuks mul teatav hulk raha, suutnuks ma oma puhtust ka tõestada.
Juhtkiri: valetav minister, 08.01.2009, (PM)
Kantsleri peamine patt seisneb selles, et ta andis eelmise aasta septembris allkirja määrusele,
mis pidi uue infosüsteemi käivitama, kuigi oli vaid mõni kuu varem sõlminud
Kodanik: riigikogulased kandku osa oma palgast heategevuslikku fondi, 07.01.2009,
Hanneli Rudi
… patuseid, kes annetada ei soovi ja igakuiselt sooritada sissemakseid tollesse fondi.
Savisaar: Ansip peab valetajast Maripuu vallandama, 07.01.2009, Alo Raun
«Ministri valetamine on patt, millest ei ole võimalik mööda vaadata,» ütles Savisaar.
Vikatimees kimbutab jalgpalli MMi, 07.01.2009, Oliver Lomp
. Nimelt polnud Mohlala isegi patust päris puhas. Ainuüksi 2008. aastal on teda süüdistatud
vägistamises, mootorsõiduki juhtimises purjuspäi ja kallaletungis.
Lauristin hoiatas pingete eest, 06.01.2009, Alo Raun
Majandusraskuste surve all kiputakse otsima patuoinaid ning see võib pingeid riigis
suurendada, hoiatas rahutuste korraldamises süüdistatute õigeksmõistmist kommenteerinud
ühiskonnateadlane Marju Lauristin.
Kelly Osbourne välistas Vegase abielu, 05.01.2009, Martin Šmutov, toimetaja
Liikusid kuulujutud, et Osbourne kavatseb Peachesi jälgedes astuda ja oma peigmehe Luke
Worrelliga patupealinnas naituda. «Ma ei abiellu kunagi Vegases – mul on rohkem stiili,»
Eesti suusatajad suudavad taas medaleid jahtida, 05.01.2009, Inga Höglund, Oliver Lomp
Kuigi Mae kaotas kokkuvõttes viimase sõiduga kolm kohta, tunnistas mees, et rohkemat
olnuks patt tahta. Lõpus lihtsalt ei jagunud enam jõudu.
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