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Põhjus, miks nad meile külla tulid
Tallinna Laagna Gümnaasiumil on Akcakoca Hamiyet 
Sevil Ortaokulu kooliga 5 aasta pikkune 
koostöökogemus. 5 aastat tagasi tegime koos 
eTwinningu projekti ‘Collections’. Need õpilased on 
praegu 9B klassis, kes eTwinningu projektis osalesid. 
2012-2014 olime ühiselt koos 9 kooli Comeniuse 
mammut projektis ’More trees? Yes, please!’. Just 
Türgi oli see, kes meid sinna kutsus. 2013 aasta mais 
käisid selle kooli õpetajad esimest korda Eestis meil 
külas. See külaskäik jättis türklastele meie koolist ja 
Eestist nii positiivse mulje, et 2015 aasta sügisel 
uurisid nad, kas neil oleks võimalik väikese õpetajate 
grupiga Eestit veel kord külastada. Põhjuseks oli see, 
et nende koolil jäi eelmisest projektist veidi raha üle 
ja and tahtsid seda kasutada silmaringi avardamiseks.

Novembris 2015 sõlmisid TLG ja Akcakoca Hamiyet 
Sevil Ortaokulu koostööprojekti, kus lepiti kokku, et 
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Külla tulnud õpetajaid oli 6: kaks 
algklasside õpetajat, inglise 
keele õpetaja, kooli psühholoog, 
direktor ning asedirektor. 
Kohtumise eesmärk oli tutvuda 
TLG väikeklasside 
töökorraldusega, vaadelda 
tunde, tutvude kooli ja 
õpetajatega ning vahetada 
muljeid.

Sõbrad Türgist 
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nende õpetajad tulevad Eestisse 2016 aasta veebruari 
esimesel nädalal vaatama ja kogemusi omandama 
hariduslike erivajadustega lastega (HEV) töötamisel. 
Projektis osalesid väikeklasside õpetajad Tauno 
Mihklepp ja Katrin Koger. Projekti koordineeris 
inglise keele õpetaja Marika Sarapuu ning külaliste 
vastuvõttu aitasid ettevalmistada ja läbi viia 
muusikaõpetajad Pirika Sööt ja Lii Leitmaa, kooli 
huvijuht Anne Kato ja majandusjuhataja Liina Pukk.

Külalised saabusid esmaspäeva pärastlõunal ja 
esmaspäeva õhtul tutvuti vanalinnaga, mis jättis neile 
sügava mulje. Imestati, et tänavatel pole hulkuvaid 
koeri ega kasse ning tehti palju pilte Harju tänaval 
asuvast avalikust liuväljast, millist nad varem näinud 
ei olnud.

Teisipäeval tulid külalised kooli, kus nad külastasid 
tunde, tutvusid koolimajaga ning osalesid nende auks 
korraldatud meeleolukal kontserdil, kus esitati ainult 
Eesti laule. Kirsiks tordil oli 7B õpilase Murat Velijevi 
türgi keelne laulude tutvustus, mis läks neile väga 
hinge. Raamatukogus oli näitus türgi autorite 
raamatutest ning sööklas pakuti sel päeval eriti 
maitsvat lõherooga, kuna türklased teadupärast 
sealiha ei söö. Külalistele jättis meie kool, esinemised 
ning väga maitsev toit kustumatu mälestuse ja nad 
mainisid seda mitu korda hiljemgi.

Teisipäeva pärastlõunal käisid nad koos Tauno 
Mihklepaga Lennusadamas ning einestasid kohvikus 
MARU. Õhtul käisid nad Rahvusooper Estonias 
Vanemuise külalisetendust lühiballette ‘Gatsby’ ja 
‘Dolce Vitat’ vaatamas. Kuna keegi neist polnud 
varem balletietendust näinud, siis oli see unustamatu 
kogemus.
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Kolmapäeval käisid türklased Helsingis. Muuseas 
külastati Helsingis ka kohalikku kooli. Soome muljed 
olid positiivsed, kuid arvati, et Tallinn on kaunim kui 
Helsingi. Loomulikult.

Neljapäeval võttis meie külalisi vastu Lasnamäe 
linnaosavanem Maria Jufereva, kes üllatas oma ladusa 
inglise keelega ning kelle presentatsiooni oli endalgi 
huvitav vaadata. Tehti ekskursioon Lasnamäe 
linnaosa valitsuse hoones ning pakuti kohvi, kommi ja 
singikringlit. Singikringel jäi kahjuks söömata, kuna 
see oli sealihaga. Meie koolist olid linnaosavalitsuses 
Tiiu-Heli Vokksepp kui direktori asendaja (päris 
direktor oli linnast väljas), Marika Sarapuu ja Katrin 
Koger. 

Peale ametlikku üritust jalutati vanalinnas: külalised 
ostsid suveniire ning samas ja tutvusid 
vaatamisväärsustega (Patkuli trepp ja vaateplatvorm, 
Gustav Adolfi Gümnaasium, Rae apteek, 
Kodulinnamaja, Viru Keskus). 

Neljapäeva õhtu lõppes meeleoluka ühise õhtusöögiga 
Boheemi kohvikus Kalamajas, mis asub 100 aasta 
vanuses puumajas ja mis on nagu kellegi kodu. Türgi 
õpetajad jäid väga rahule Eesti külaskäiguga ning 
arvasid, et Eesti inimesed paistavad olevat rahul oma 
eluga ning et nad on väga uhked oma keele, lipu ja 
kultuuri üle. Nad märkasid, et meil ei ole 
suitsukonisid maas ning et üldse väga vähesed 
suitsetavad tänaval. Lisaks panid nad tähele, et meil 
pole vuntsidega mehi ning kõik kannavad helkureid, 
mida nad polnud varem näinud.

Õhtu lõpuks said kõik osalejad tunnistuse ning kooli 
poolt TLG kalendri, kommi, pastakad, musta leiba.
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Reede keskpäeval viis Tallink takso nad lennujaama, 
kus nad said veel veidi närvikõdi, kuna oli oht, et lend 
lükatakse edasi seoses tiheda lumesajuga. Õnneks 
kella 3’ks sadu lakkas ja lennuk väljus peaaegu õigel 
ajal.

Meie külalised jõudsid oma kodulinna Akcakocasse 
laupäeva öösel kell 2 kuna Istanbulist pidid nad 
bussiga veel 4 tundi kodu poole sõitma.

Lahkudes palusid and edasi öelda, et on väga 
tänulikud sooja ja südamliku vastuvõtu eest ning 
loodavad meiega tulevikus veel kohtuda kas siis siin, 
Eestis või nende juures Akcakocas, Musta Mere ääres.
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Kohtumine Lasnamäe linnaosa valitsuse juhi Maria Juferevaga.


