
Usundiõpetuse olümpiaadi juhend 2019/2020 õppeaastaks 

Üldine korraldus 

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi gümnaasiumide, kuid ka põhikoolide ja ning 
kutseõppeasutuste õpilased, kes on sündinud 2000. aastal või hiljem. 

Olümpiaad koosneb kahest voorust. Esimese vooru ülesandeks on religiooniteemaline essee, 
mis tuleb saata korraldajatele hiljemalt 3. veebruariks 2020. 

Kümme paremat õpilast pääsevad teise vooru, mis toimub 6.-7. märtsil 2020 Tartus. Lõppvooru 
kolmele paremale on välja pandud diplomid ja temaatilised auhinnad, parimatele rakenduvad 
Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused vastavalt ülikoolide 
vastuvõtueeskirjadele. Eraldi märgitakse ära ja auhinnatakse ka põhikooli astme paremad tööd. 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee 

Eelvoor 

Olümpiaadi eelvoorus osalemiseks tuleb kirjutada essee, mille mahuks on 1000–1500 sõna. 
Kirjutajale on abiks essee teemale lisatud selgitus ja suunavad küsimused, millest lähtumine 
pole kohustuslik. 

Esseede teemad:  

 Maailmalõpu-stsenaariumid religioonides ja loodushoius 
Religioonid on kirjeldanud maailmalõppu sageli kui katsumusrohket aega või jumalikku 
karistust, mille on põhjustanud inimeste enda käitumine ning millele järgneb viimne 
kohtumõistmine. Nii tuumakatstroofi kui globaalset kliimamuutust kirjeldatakse 
mõnikord peaaegu samasugusel viisil. Mil määral on religioossed ja mittereligioossed 
maailmalõpuootused ja nendega toimetulemise vahendid omavahel võrreldavad?  

 Pühadus religioonis ja väljaspool seda 
Aegade vältel on pühaks peetud väga erinevaid kohti, asju, ideid ja inimesi. Mõned 
religiooniuurijad on seisukohal, et "püha" ongi see, mille ümber vormub religioon. 
Samas eksisteerib pühadus ka väljaspool religiooni. Mis teeb nähtuse pühaks, kuidas 
miski pühaks saab ja mis eristab püha mittepühast? Milliseid igapäevaseid pühadusi võib 
meie elust leida ja kuidas nad meie elu mõjutavad? 

 Mõistlik ja mõttetu religioonis 
Usu- ja südametunnistuse vabaduse printsiibi kohaselt on igal inimesel õigus uskuda ja 
oma usku praktiseerida – kui see ei kahjusta teisi. Ent millised on piirid, alates millest 
uskumused võivad teisi kahjustada? Milliseid usulisi eriarvamusi ei tohiks üldse 
aktsepteerida?  Kas usu- ja südametunnistuse vabadus tähendab ka seda, et inimesel on 
õigus uskuda mistahes rumalusi ning neid teistelegi vabalt kuulutada? Võib-olla riivab nt 
sotsiaalmeedias rumaluste kuulutamine teiste inimeste õigusi? 



 Ekraanimaailm ja religioon 
Idakiriku teoloogias on ikoon aken teise maailma. Kas ekraanimaailm (kõige laiemas 
mõttes, sotsiaalmeediast filmikunstini) võib paotada ukse religioonide maailma? Mil 
määral võib religioossus  ekraanimaailmas mõjutada ühiskonda ja religioone? Mille 
poolest sarnaneb ekraanimaailma aken ikoonile või erineb sellest?  

Esseede hindamisel lähtutakse eelkõige teema lahtimõtestamise ja analüüsi oskusest, kuid 
arvestatakse ka teemakohaste allikate kasutamist, kriitilist mõtlemist ja vormi korrektsust. 
Esseele tuleb lisada isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, sünniaeg, isiklikud 
kontaktandmed: telefon, e-post).  

Essee saata hiljemalt 2. veebruariks 2020 Liina Raudvassarile e-aadressil 
Raudvassarl@gmail.com Sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile. 

Žürii koosseis: 

1. Meelis Friedenthal (TÜ raamatukogu vanemteadur) 

2. Roland Karo (TÜ usuteaduskonna lektor)  

3. Anne Kull (TÜ usuteaduskonna professor 

4. AtkoSulhan Remmel  (TÜ usuteaduskonna vanemteadur) 

5. Ain Riistan (TÜ usuteaduskonna lektor) 

6. Olga Schihalejev (TÜ usuteaduskonna dotsent, žürii esimees) 

Lõppvoor 

Lõppvoor toimub 6. – 7. märtsil 2020 Tartus ja seal keskendutakse juba traditsiooniliselt  
maailma usundite tundmisele ja teemale “Palverännak suurtes religioonides ja XXI sajandi 
ilmalikus kultuuris”. Eelvooru kümne parema essee autoriga võetakse ühendust ja antakse neile 
teada lõppvooru toimumise täpne aeg ja koht. 

Lõppvooru ülesanded sisaldavad küsimusi ja ülesandeid eelmises lõigus nimetatud teemadel 
ning lühiesseed. Nendest teemadest ülevaate saamiseks soovitatakse tutvuda järgmise 
kirjandusega: 

 Jürgenstein, T.; Schihalejev, O.  «Usundimaailma suured küsimused» Koolibri, 2011. 
 Halme, L.; Parviola, J.; Sjöblom, T.; Vaaramo, R.  «Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, 

Sümbolid» Koolibri, 2010. 
 Patridge, C. (toimetaja). «Maailma usundid» Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006.  

Tähelepanu pöörata palverännuga seotud teemadele:  lk 153-155, 295-296, 379-381, 
410-411. 

http://www.htg.tartu.ee/mail/src/compose.php?send_to=Raudvassarl%40gmail.com
http://www.htg.tartu.ee/mail/src/compose.php?send_to=Raudvassarl%40gmail.com
mailto:Raudvassarl@gmail.com


 Vunk, A. «Palverändurid» Vikerraadio saatesarjast «Eesti lugu»  (22.10.2005). 
https://vikerraadio.err.ee/788266/eesti-lugu-palverandurid 

 Kalda, M. «Palverännakud» Vikerraadio saatesarjast «Veel üks maailm»  (10.09.2011). 
https://arhiiv.err.ee/vaata/veel-uks-maailm-palverannakud-martti-kalda/similar-
189815  

 Engman, K. «Palverännak kui ajastuteülene fenomen» Kirik ja Teoloogia (22.06.2012).  
http://kjt.ee/2012/06/palverannak-kui-ajastuteulene-fenomen/ 

Samuti toimub teises voorus eelvooru essee kaitsmine. Autor esitab lühidalt oma eelvooru 
essee põhiseisukohad ja vastab žürii poolt esitatud küsimustele. 

 Täiendav info Liina Raudvassari e-posti aadressil: Raudvassarl@gmail.com 
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