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Koulukirjojen tilaaminen AFS-toimistolta
Vaihto-oppilaat voivat lainata lukion oppikirjat AFS-toimistosta. Koulukirjat tilataan
täyttämällä seuraavassa linkissä oleva lomake. https://tinyurl.com/afskoulukirjat18

Mahdolliset kysymykset koulukirjatilauksiin tai suomenopiskeluun liittyen voi lähettää
sähköpostiin books@afs.org. Lisäksi kirjoja voi joskus saada lainaan opettajilta, koulun
kirjastosta, vanhemmilta sisaruksilta tai koulukavereilta.
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.
Monessa lukiossa on käytössä e-kirjoja. Lisenssin voi ostaa itse ja hakea korvausta
kulukorvauslomakkeella kuittia vastaan.
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.
Pääkaupunkiseudun vaihto-oppilaat noutavat 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 koulukirjojen mukana.
Pyydämme teitä ystävällisesti keskustelemaan koulukirjojen tilaamisesta/palauttamisesta
vaihto-oppilaanne kanssa, jotta hän voi itse jatkossa tilata/palauttaa tarvittavat koulukirjansa
AFS-toimistosta.
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Ordering school books from the AFS office
Exchange students can borrow the schoolbooks they need from the AFS-office.
Schoolbooks can be borrowed by filling in the form via this link:
https://tinyurl.com/afskoulukirjat18

Questions you may have about ordering books or studying Finnish can be sent to this
email: books@afs.org. Sometimes you can get school books from your teacher,
schools library, your host siblings or friends at school.
Remember that AFS only covers the costs of basic studies courses. We don’t cover for
example materials, special books, dictionaries, calculators, trips, entrance fees,
computers or tablets. These are costs that the student him/herself has to pay. We
don’t cover IB- courses books.
As many high schools are using e-books, you may yourself buy the license. Remember
to get a receipt or a screenshot from the order. Then you can get the costs covered by
filling in the reimbursement form (“kulukorvauslomake”).
We will send the requested books within a week, so we recommend you order them
on time.
The students living in the Helsinki metropolitan area should pick up the schoolbooks
they need from our Helsinki office (Malminrinne 1 B, 4th floor, from 10am – 4pm). If
you pick up the books from the office, you should still fill in the form - then we know
to order those books in case we don’t have them.
As other students use the books as well, please return the books as quick as possible
at the end of each school period or when not in use anymore.
You can send them as a package from your local post office or bring them directly to
our office. We will send you more specific instructions with the books.
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