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Koulukirjojen tilaaminen AFS-toimistosta 
 
Vaihto-oppilaat voivat lainata lukion oppikirjat AFS-toimistosta. Koulukirjat voi tilata 
sähköpostitse books@afs.org. Lisäksi kirjoja voi joskus saada lainaan opettajilta, 
koulun kirjastosta, vanhemmilta sisaruksilta tai koulukavereilta. 
 
Koulukirjoja tilatessa ilmoittakaa kirjan nimi, mahdollinen kurssinumero, kirjan 
tekijät ja kustantaja (mikäli tiedossa myös ISBN numero, se löytyy kirjan 
takakannesta) sekä vaihto-oppilaan nimi ja osoite. Tämän monisteen kääntöpuolella 
on englanninkielinen esimerkkiohje kirjojen tilaamiseksi. 
 
Vaihto-oppilaan kanssa on hyvä keskustella ainevalinnoista, sillä vaihto-oppilaan 
vähäisen suomen/ruotsin taidon vuoksi kannattaa aluksi ottaa enemmän vieraita 
kieliä ja matemaattisia aineita kuin reaaliaineita (historia, psykologia, biologia jne.).  
 
HUOM! AFS korvaa vain pakollisten lukiokurssien ns. tavalliset oppikirjat. Emme 
korvaa esimerkiksi materiaalimaksuja, erikoiskirjoja, sanakirjoja, laskimia, retkiä, 
sisäänpääsymaksuja, yksittäisiin kursseihin liittyviä matkakuluja, 
tietokoneita/tabletteja tai muita ylimääräisiä koulukuluja. Vaihto-oppilas maksaa 
itse nämä koulukulut. AFS ei korvaa vaihto-oppilaan itse ostamia oppikirjoja, 
vaan kirjat tilataan aina AFS-toimistosta. 
 
Olemme koulupaikkaa anoessa pyytäneet, että vaihto-oppilaita ei sijoiteta IB-luokille. 
Näin vaihto-oppilaan on helpompi oppia suomen/ruotsin kieli, mikä edesauttaa hänen 
sopeutumistaan vaihto-oppilasvuoden aikana. AFS ei hanki, eikä korvaa IB-luokkien 
koulukirjoja. 
 
Postitamme tilatut koulukirjat viikon sisällä tilauksesta, joten kirjat on syytä tilata 
hyvissä ajoin. Säästääksemme postikuluissa toivomme pääkaupunkiseudun vaihto-
oppilaiden noutavan tilatut kirjat AFS-toimistosta (Malminrinne 1 B, 4 krs.) klo 
10.00–16.00 välillä. Kirjat tulee palauttaa postitse asiakaspalautuksena tai 
tuomalla ne AFS-toimistoon JOKA JAKSON PÄÄTYTTYÄ, jotta voimme 
kierrättää kirjoja mahdollisimman tehokkaasti lukuvuoden aikana. Tarkemmat 
palautusohjeet lähetämme tilattujen koulukirjojen mukana.   
 
 
 
 
 
 



 
Pyydämme teitä ystävällisesti keskustelemaan koulukirjojen 
tilaamisesta/palautuksesta vaihto-oppilaanne kanssa, jotta hän voi itse jatkossa 
tilata/palauttaa tarvittavat koulukirjansa AFS-toimistosta.  Alla ohje oppilaalle kirjojen 
tilaamiseen. 

 

Dear student, 

This is an example how you should order the school books from the AFS office. This 
is to make the ordering as smooth as possible. Please follow the example below 
when you order the books from the books@afs.org 

 

Here is an example how to order the high school books from the AFS office by email. Fill in 

the blank with your personal information.  

 

Hi! 

My name is ___________ and I am from________________ I would like to 

order the following books: 

Full name of the book________________________________ 

Course number______________________________________ 

The authors of the book_______________________________ 

The publisher________________________________________ 

(The ISBN number if available. Normally at the back of the book) 

_____________________ 

Host family name________________ and address _________________ 

 

You can order the normal high school books from the AFS office by sending 

an email to books@afs.org. 


