
Tervetuloa
isäntäperheeksi!



Kirjaimellisesti AFS tulee sanoista Ameri-
can Field Service. Kirjainyhdistelmän ta-
kana on kansainvälinen, yli 50 maassa     
toimiva AFS Intercultural Programs kan-
sainvälisyyskasvatusjärjestö. Järjestön toi-
minta sai alkunsa vapaaehtoisten ambu-
lanssinkuljettajien aloitteesta jo 1914. Siitä 
lähtien AFS:n tavoitteena on ollut saattaa 
kulttuureita lähemmäksi toisiaan yksilöi-
den välityksellä. Toisiaan vilpittömästi ym-
märtävät ja toisistaan välittävät ihmiset 
ovat rauhanomaisen maailman rakentami-
sen perusta. 

AFS on polittiisesti ja uskonnollisesti si-
toutumaton järjestö, joka harjoittaa opis-
kelija-, opettaja- ja vapaaehtoisvaihtoa. 
Joka vuosi yli 13 000 nuorta muuttaa väli-
aikaisesti toiseen maahan oppiakseen 
uusia asioita ja kokeakseen jotakin, mistä 
he eivät vielä lähtiessään osaa edes haa-
veilla. Vuosittain Suomeen saapuu nuoria 
noin 30 maasta: keskimäärin 150 oppi-
lasta tutustuu suomalaiseen kulttuuriin 
vuosi- ja lukukausiohjelmissa ja noin 80 
oppilasta kesäohjelmissa. Suomeen saa-
puvat nuoret ovat 16–18-vuotiaita. 

Suomessa AFS Intercultural Programs 
Finland ry on toiminut vuodesta 1948.

Vapaaehtoisvoimin
Ensimmäisen maailmansodan ambulans-
sinkuljettajien tapaan AFS:n toiminta pe-
rustuu yhä tänäkin päivänä, kaikkialla 
maailmassa, vapaaehtoistoimintaan. Suo-
messa AFS:n toiminnan mahdollistaa yh-
distyksen yli 2 000 jäsenen vapaa eh toi-
nen työ. Suuri osa vapaaehtoisista on en-
tisiä vaihto-oppilaita ja isäntäperheiden 
jäseniä. 

Kansainvälistymistä kotona
Kansainvälisyys on arkikokemuksia ja 
–  ehkäpä vielä kokemuksiakin enem män – 
kansainvälisyys on tapa ajatella. Kansain-
välisyys näkyy asenteissa. Maailma pie-
nenee mielissämme, kun yhteydenpito 
mantereiden ja maiden välillä helpottuu 
jatkuvasti. Tiedon ja kulttuu rien välisen 
kanssakäymisen lisääntyessä kasvaa myös 
uteliaisuus erilaisuuteen. 

AFS haastaa kaikki näkemään erilaisuu-
dessa mahdollisuuksia. 

Tähän oppaaseen on koottu tietoa, joka 
helpottaa isäntäperheen kansainvälistä 
arkea. Jos sinulle herää lisää kysymyksiä 
tai tarvitset muuta ohjeistusta, lisää 
tietoa löytyy osoitteesta www.afs.fi. 
Voit tietenkin myös soittaa AFS-toimis-
toon, 09 666 644. 

AFS   



Uusi perheenjäsen 
Miten alkuun?
Jokapäiväiseen perhe-elämään osal lis-
tuminen on ensiarvoisen tärkeää vaihto-
oppilaille, kun he tutustuvat suomalai-
suuteen. Vaihto-oppilaalle on hyvä selvit-
tää heti alussa mahdollisimman tarkkaan 
perheenne säännöt ja muut arkenne kan-
nalta tärkeät asiat. Vaihto-oppilaita tulisi 
koskea samat oikeudet ja velvollisuudet 
kuin muitakin perheen jäseniä. 

Uuden sisaren tulo perheeseen saattaa 
aiheuttaa mustasukkaisuutta etenkin per-
 heen nuorimmissa lapsissa. Uudesta ti-
lanteesta ja siihen suhtautumisesta kan-
nattaakin keskustella jo etukäteen. Avoi-
muutta, huumorintajua, joustavuutta ja 

kykyä keskustella tarvitaan koko per-
heeltä.

Tämän oppaan loppuun on listattu kysy-
myksiä, jotka on hyvä käydä läpi vaihto-
oppilaan kanssa heti ensimmäi sinä päi-
vinä. Kysymysten avulla mahdollisesti 
kiusallisetkin asiat on helppo ottaa pu-
heeksi. Jotkut kysymyksistä saattavat 
tuntua hassuilta tai itsestään selviltä.    
Uudelle perheenjäsenelle suomalaiset,    
ja erityisesti teidän per heenne, kirjoit ta-
mattomat säännöt ovat kuitenkin tunte-
mattomia. Keskustelemalla arjen aska-
reista ja esimerkiksi jääkaapin ”käyttölu-
vista” kuulette nuoren omista kotioloista 
ja tutustutte samalla toisiinne. 

Sopeutuminen kulttuurin 
kummallisuuksiin
Kulttuurien väliset erot ovat elämän suo-
la ja rikkaus. Mutta ennen kuin vaihto-  
oppilas ja perheenne näkee kansainväli-
syyden valuutta-arvon ja osaa eri tyisesti 
arvostaa näitä lisämausteita, edessä on 
sopeutumisprosessi. Esimerkiksi perhe-
demokratia, ruokailutottumukset, puhut-
telutavat, siisteyskäsi tykset ja pukeutu-
minen saattavat hämmentää puolin ja   
toisin. 

Vaihto-oppilaat vertailevat usein Suomen 
oloja omiinsa ja saattavat tehdä nopeita 

johtopäätöksiä, liioitella ja nähdä asiat 
hyvinkin mustavalkoisina. Vertailu voi toi-
sinaan tuntua kohtuuttomalta ja jopa 
loukkaavalta. On kuitenkin tärkeää, että 
nuorta rohkaistaan keskustelemaan kai-
kenlaisista asioista ja hänelle sallitaan 
kriittisetkin mielipiteet. Tämä helpottaa 
vaihto-oppilaan sopeutumista, ja hän tun-
tee voivansa olla rehellinen. 

Vaihto-oppilaat ovat tavallisia nuoria, jot-
ka muiden nuorten tapaan saattavat jos-
kus olla ajattelemattomia. Nuori saattaa 
tarvita toistuvia ohjeita yksinkertaisissa-
kin asioissa. Ohjeistuksien lisäksi nuorelle 
kannattaa selittää, miksi asiat tehdään 
kuten ne tehdään. Näin ohjeistukset eivät 
kuulosta nuoren korvassa tarpeettomilta 
ja käsittämättömiltä käskyiltä. Ulkomaa-
laiset nuoret ovat myös usein vähemmän 
itsenäisiä kuin samanikäiset suomalais-
nuoret.

Vieraassa kulttuurissa, vieraiden tapojen 
keskellä pienetkin asiat saattavat tuntua 
ylitsepääsemättömän vaikeilta ja koti-
ikävä iskee. Perheen, ystävien ja tuttujen 
asioiden ikävöinti on luonnollista. Vaihto-
oppilas saattaa olla ensimmäistä kertaa 
poissa tutuista kotiympyröistään. Parasta 
lääkettä ikävään on aktiivisuus. Toisaalta 
vaihto-oppilas tarvitsee myös yksinoloa ja 
rauhaa sulatellakseen kaikkia niitä uusia 

”Olkaa kuten olette aina 
olleet ja ottakaa vaihto-

oppilas mukaan yhteiseen 
toimintaan. Erilaiset pelit, 

esim. Monopoli, ovat 
hauskaa yhdessäoloa ja 
samalla vaihto-oppilas 

oppii myös suomea.”



vaikutteita, joiden ympäröimänä hän jat-
kuvasti vieraassa kulttuurissa on. Vieraan 
kielen jatkuva kuun teleminen ja ymmär-
tämisen pin nistely myös väsyttävät nuor-
ta. Vaikka pahin väsymys on toki hyvä an-
taa nukkua pois, vaihto-oppilasta kannat-
taa myös kannustaa mukaan perheen 
menoihin. 

Tukea ja apua
Jokaisella vaihto-oppilaalla ja isäntä-
perheellä on yhdyshenkilö, joka auttaa 
mahdollisissa väärinkäsityksissä ja on gel-
matilanteissa. AFS:n kansainvälisten mää-
räysten mukaan yhdyshenkilön tulee pi-
tää yhteyttä vaihto-oppilaaseen vähin-
tään kerran kuukaudessa. Yhdyshenkilöt 
ovat AFS-vapaaehtoisia, joilla on usein 
omaa kokemusta vaihto-oppilaana olosta 
tai isäntäperheenä toimimisesta. 

Myös isäntäperhe tai vaihto-oppilas voi 
olla aloitteentekijä tapaamisia sovittaes-
sa. Jos oma yhdyshenkilönne ei pidä yh-
teyttä, olkaa yhteydessä paikallisyhdis-
tykseenne tai Suomen AFS:n toimistoon. 
Yhdyshenkilöön kannattaa olla yhteydes-
sä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin. 
Mahdollisissa ongelmatilanteissa on tär-
keää, että yhdyshenkilöllä on taustatie-
toa isäntäperheen ja vaihto-oppilaan yh-
teiselosta. Myös vaihto-oppilasta kannat-
taa kannustaa yhteydenpitoon nimetyn 
yhdyshenkilön kanssa: nuoren on sitten 
myöhemmin helpompi puhua huolistaan 
ihmiselle, johon hän on jo ehtinyt luo-
maan luottamuksellisen suhteen. 

Sopeutuminen vie aikaa puolin ja toisin. 
Arkeen saattaa kuitenkin ilmaantua risti-
riitatilanteita, jotka eivät ratkea avoimel -
la keskustelulla. Ottakaa tällöin yhteyttä 
joko yhdyshenkilöönne, paikallis yhdis tyk-
 seen tai AFS-toimistoon. Kun ongelmat 
käsitellään mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, ne eivät pääse kasvamaan tar-
peettoman suuriksi. Mahdollisten ongel-
mien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Olem-
me mielellämme avuksi. 

Joskus sopeutumisvaikeudet käyvät yli-
voimaisiksi. Silloin vaihto-oppilas voidaan 
sijoittaa toiseen perheeseen. Tämä on 
käytäntö kaikissa AFS-maissa. Perheen-

vaihdosta neuvotellaan kaikkien osapuol-
ten kanssa. Yhdyshenkilö tai vaihto-oppi-
las ei voi päättää siitä yksin. 

Koulussa ja kotona 

Suhde ikätovereihin
Voitte perheenä auttaa vaihto-oppilasta 
tutustumaan uuteen paikkakuntaan ja ih-
misiin. Nuorta kannattaa myös rohkaista 
itse olemaan aloitteellinen ystävyyssuh-
teiden luomisessa. On myös hyvä tiedos-
taa, ettei vaihto-oppilas välttämättä viih-
dy samassa ystäväpiirissä kuin perheen 
omat lapset. Kokemuksemme mukaan 
vaihto-oppilaasta ja hänen suomalaisesta 
sisaruksestaan tulee harvoin sydänystä-
vät. Useimmiten nuorten välinen suhde 
muodostuu tavanomaiseksi sisarusten 
väliseksi suhteeksi pienine erimielisyyksi-
neen. 

Nuorelle tulisi antaa tilaisuus kotikielen 
harjoitteluun alusta alkaen sallimalla hä-
nen hoitaa omia asioita mahdollisuuksien 
mukaan.
 
Perheen, ystävien ja poika- tai tyttö ys tä-
vän kanssa vietetty aika tulee olla tasa-
painossa. Seurustelun suhteen noudate-
taan samoja sääntöjä kuin perheen omien 
lasten kanssa.

”Ole valmis kyseen-
alais tamaan myös omat 
rutiinisi ja tapasi toimia. 

Keskity hyviin asioihin. 
Älä vaadi itseltäsi, perheen-
jäseniltä tai vaihtarilta liikaa. 

Ole sellainen kuin olet, 
niin vaihtarikin uskaltaa olla. 

Jos homma ei toimi, pyydä apua.”  



Koulu ja kieliopinnot
AFS-toimisto anoo vaihto-oppilaalle  
koulupaikkaa isäntäperheen suosittele-
masta koulusta. Vaihto-oppilaat käyvät 
koulua tavallisten suomalaisnuorten ta-
paan. He osallistuvat kokeisiin mahdol-
lisuuk siensa ja kykyjensä mukaan. Koe-
viikolla he voivat vaihtoehtoisesti tehdä 
AFS:n laatimia projektitehtäviä. Lukujär-
jestyksen voi koota siten, että opiskelu 

olisi mahdollisimman antoisaa ja innos-
tavaa. Viikkotunteja tulisi kus sakin jak-
sossa olla vähintään 25. 

Koulu sijoittaa vaihto-oppilaan yleensä 
lukion ensimmäiselle tai toiselle luokalle. 
Kolmasluokkalaiset lähtevät koulusta hel-
mikuun puolivälissä ylioppilaskirjoitusten 
lukulomalle. Vaihto-oppilas saattaisi tuol-
loin jäädä yksinäiseksi, jos hänet olisi si-
joitettu kolmannelle luokalle.  
 
Kurssikirjoja kannattaa kysyä perheen 
vanhemmilta sisaruksilta tai tuttava pii-
ristä. Myös opettajilta tai koulun kirjas-
tosta voi saada koulukirjoja lainaksi. Jos 
käytettyjen kirjojen saaminen ei onnistu, 
kirjoja voi tilata lainaksi AFS-toimistolta. 
Jakson päätyttyä vaihto-oppilas palaut-
taa lainatut kurssikirjat AFS-toimistoon. 
Vaihto-oppilaan odo tetaan huolehtivan 
itse esimerkiksi pienistä kynä- ja vihko-
hankinnoista. Oppi aineiden erityiskurs-
sien kohtuulliset tarvikemaksut (ei har-
rastuskerhot) AFS korvaa harkinnan mu-
kaan.

AFS korvaa kuittia vastaan yli kolmen     
kilometrin pituisista koulumatkoista ai-
heutuneet kustannukset halvimman kul-
kuneuvon mukaan. Kulukorvaushakemuk-
set ja asianmukaiset kuitit tulee toimittaa 
AFS-toimistoon kuukauden kuluessa ku-

lujen syntymisestä. Muista koulunkäyn -
tiin liittyvistä kuluista, kuten luokkakuvis-
ta tai vanhojen päivän puvusta vaihto-
oppilas vastaa itse.
 
Opiskelu vieraalla kielellä ja vieraassa 
maassa saattaa aluksi tuntua ylivoimai-
selta. Rohkaiskaa uutta perheenjäsen-
tänne, sillä kielitaidon karttuessa alkaa 
koulutyökin sujua.

Kieli – avain kulttuuriin
Vaihto-oppilaita kehotetaan aloittamaan 
kielen opiskelu jo kotimaassaan ennen 
Suomeen tuloa internetissä tarjolla ole-
vien kielikurssien avulla. Näistä he ovat 
saaneet tietoa oman maansa AFS-toimis-
tolta.
 
Suomen AFS tukee rahallisesti vaihto- 
oppilaiden kielen opiskelua vaihto-oppi-
lasvuoden aikana. Vaihto-oppilaat osal -
lis tuvat paikkakunnallaan järjestettäville 
kansalais- tai työväenopiston suomen tai 
ruotsin kielen kursseille. 

Huom! Imoittautumiset kielten kursseille 
tulee tehdä usein jo ennen vaihto-oppilai-
den saapumista Suomeen. Varmistatte-
han oman paikkakuntanne ilmoittauttu-
misajat, jotta vaihto-oppilaanne saa pai-
kan kurssilta.  
 
 



Internetin käyttö
Vaihto-oppilaat pitävät yhä tiiviimmin   
yhteyttä kotimaahansa kännykän, sähkö-
postin, chatin ja nettipuheluiden välityk-
sellä. Jatkuva yhteydenpito kotimaahan 
kasvattaa koti-ikävää ja hidastaa sopeu-
tumista uuteen kulttuuriin ja isäntäper-
heeseen. Chat ja nettipuhelut vievät nuo-
ren henkisesti takaisin kotimaahansa, ja 
hän ikään kuin elää siellä omaa arkeaan 
internetin kautta. Kahdessa paikassa elä-
minen ei kuitenkaan onnistu ja vaihto-
kokemus kärsii. 

Nettipuheluihin pätee sama suositus kuin 
tavallisiinkin puheluihin, joissa kerran vii-
kossa on ehdoton maksimi. AFS suositte-
lee rajoittamaan yhteydenpitoa kotiin ja 
rajaamaan tietokoneella vietettyä aikaa 
esimerkiksi tuntiin päivässä. Tietokoneen 
käyttörajoituksista on hyvä keskustella 
heti oppilaan saavuttua perheeseen. Kan-

nattaa aloittaa tiukoilla säännöillä, joita 
voi sitten myöhemmin, tarpeen mukaan, 
lieventää. 

Yhä useammalla vaihto-oppilaalla on koti-
sivut tai päiväkirja (blogi) internetissä. Jul-
kisen päiväkirjan kirjoittamisesta ja  sopi-
vista aiheista kannattaa keskustella nuo-
ren kanssa heti vaihtoajan alussa. Myös 
esimerkiksi perheen valokuvien julkaisusta 
sosiaalisissa medioissa kannattaa sopia 
heti aluksi ikävien yllätysten välttämiseksi.

Käytännön asioita

Muuttoilmoitus ja oleskelulupa
EU-maiden ja Sveitsin kansalaisilla on 
oleskeluoikeus Suomessa eivätkä he tar-
vitse erillistä oleskelulupaa. Heidän tulee 
kuitenkin rekisteröidä oleskelu oikeutensa 
paikallispoliisin luona. Pohjoismaista tu-
levien vaihto-oppilaiden on ilmoitettava 
muutostaan Suomen rekisteriviranomai-
sille. Muista kuin EU-maista tulevilla vaih-
to-oppilailla on Suomeen tullessaan oles-
kelulupa koko vaihtoajaksi.
 
Käytännön syistä (suomalaisen pankki tilin 
avaaminen, edullisempi bussikortti jne.) 
kaikkien vaihto-oppilaiden kannattaa re-
kisteröityä oman paikkakuntansa maist-
raatissa ja hankkia kotipaikka to dis tus.
 

Saatte tarkemmat ohjeet rekisteröin -   
nis tä ja muuttoilmoituksista ennen kuin 
vaih to-oppilaat saapuvat Suomeen. Tar-
vit taessa olkaa yhteydessä AFS-toimis-
toon tai suoraan paikalliseen maistraat-
tiin tai poliisiasemalle. Nämä ohjeet eivät 
koske kesäoppilaita.

Rahankäyttö
Vaihto-oppilaat tarvitsevat ohjausta ra-
hankäytössä, kuten nuoret yleensä, sekä 
neuvoja pankissa asioimisessa. Suositte-
lemme, että vaihto-oppilas avaa pian saa-
pumisensa jälkeen tilin suomalaisessa 
pankissa, sillä esimerkiksi AFS:n kulu-
korvaukset maksetaan vain suomalaisille 
pankkitileille. Heti alkuun kannattaa avoi-
mesti keskustella siitä, mistä menoista ja 
hankinnoista vaihto-oppilas vastaa itse    
ja mistä vastaa perhe. 

Omat harrastuksensa vaihto-oppilas kus-
tantaa itse, samoin vaatehankinnat. Suo-
men hintatasoa kannattaa havainnollis-
taa vaihto-oppilaalle esimerkiksi kerto-
malla, mihin kaikkeen perheen omien 
lasten mahdollinen viikko- tai kuukausi-
raha riittää. Vaihto-oppilaat ovat saaneet 
oppaan, jossa on muun muassa tietoa    
rahamäärästä, jonka pi täisi kattaa vaihto-
oppilaan menot silloin, kun perhe vastaa 
täysihoidosta. 

”Vaikeinta 
yhteiselossa oli, että 

kodissamme asui nuori, 
jolle olimme ilmaa ja 

joka halusi seurustella vain 
tietokoneen kanssa. Tähän 
asiaan kannattaa puuttua 

puhumalla heti!”



Kun perhe harrastaa ja kulkee yhdessä, 
toivomme, että perhe maksaa mahdol-
lisuuksien mukaan vaihto-oppilaan kulut 
(esimerkiksi elokuvaliput). Kulujen jakami-
sesta voi myös keskustella vaihto-oppi-
laan kanssa etukäteen etenkin kalliimpien 
harrastuksien kohdalla (esi merkiksi lasket-
telureissut). Omien kavereidensa kanssa 
liikkuessaan nuori maksaa menon sa itse.

Opiskelija-alennukset
Vaihto-oppilaiden kannattaa hankkia it-
selleen VR:n ja Matkahuollon yhteinen 
opiskelijakortti tai Suomen Lukiolaisten 
Liiton kortti, joilla saa alennusta kauko-
liikenteen juna- ja bussilippujen hinnasta. 
Lukiolaiskortilla alennusta saa myös esi-
merkiksi museoiden, uimahallien jne. pää-
sy maksuista. 

AFS-ekstranet
AFS:n ekstranetistä (www.afs.fi –> Kirjau-
du ekstranettiin) löytyvät muun muassa 
tarvittavat yhteystiedot, lomakkeet ja tie-
dotteet sekä tapahtumakalenteri, jota 
useimmat paikallisyhdistykset päivittävät 
omien tapahtumiensa osalta. Ekstranettiin 
pääsette kirjautumaan isäntäperhe lomak-
keen täyttämisen yhteydessä luomillanne 
tunnuksilla. Jos olette unohtaneet tun-
nukset tai ette ole luoneet niitä alunpe-
rinkään, valitkaa sivun, www.afs.fi, yläreu-
nasta ”Rekisteröidy” ja seuratkaa ohjeita.   

”Ruokakulttuurit ovat erilaisia. 
Ei kannata aamulla kantaa 

koko jääkaapin sisustaa esille, 
jos nuori on tottunut syömään 

aamuisin vain palan leipää. 
Alkuaikoina nuorella on iltaisin 
kovempi nälkä, kun hän ei vielä 

oikein osaa nauttia 
kouluruuasta.”

AFS-sääntöjä 
ja ohjeistuksia

Osallistumissopimuksessaan vaihto-oppi-
las sitoutuu noudattamaan tiettyjä ohjei-
ta ja sääntöjä, jotka on laadittu turvalli-
suusnäkökohtia ja erilaisia vastuu kysy-
myk siä ajatellen. 

Ehdottomat kiellot
Vaihto-oppilas ei saa kuljettaa minkään-
laista moottoriajoneuvoa, vaikka hänellä 
olisi asianmukainen ajolupa. Perhe ei     
saa luovuttaa autoa, moottoripyörää tai 
moottorikelkkaa nuoren käyttöön edes 
tilapäisesti – ei edes yksityisalueella. 
Vaihto-oppilas ei saa matkustaa peu ka lo-
kyydillä yksin eikä muiden kanssa. Huu-
meiden käyttö ja hallussapito on ehdot-
tomasti kielletty. 

Jos oppilas rikkoo näitä kieltoja, hänet  
lähetetään takaisin kotimaahansa. 

Matkustaminen isäntäperheen kanssa
Kotimaassa vaihto-oppilas voi matkustaa 
isäntäperheensä kanssa vapaasti. Luku-
kausien aikana yli viikonlopun kestävät 
matkat eivät kuitenkaan ole suotavia, sillä 
koulunkäynti on nuoren ensi sijainen vel-
vollisuus. Vaihto-oppilas voi lähteä isän-
täperheen kanssa lomalle ulkomaille il-



man Suomen AFS:n erillistä lupaa, jos 
nuoren omilta vanhemmilta on saatu ns. 
yleislupa, Permission to travel abroad. 
AFS-toimistoon on kuitenkin hyvä ilmoit-
taa suunnitelmista erityisesti pidempien 
matkojen yhteydessä. Jos matka on kou-
luaikana, nuori tarvitsee myös poissaolo-
luvan koulusta. 

Matkustaminen itsenäisesti 
ja kavereiden kanssa
Jos vaihto-oppilas haluaa matkustaa yk-
sin tai kavereidensa kanssa, tulee hänen 
aina kysyä lupa isäntäperheeltään. Jos 
kyseessä on esimerkiksi laskettelumat -    
ka tai muu aktiivimatka koulukavereiden  
kanssa, lupa tarvitaan aina myös AFS- 
toimistolta. 

Jos vaihto-oppilas on matkustamassa   
ulkomaille yksin tai muiden kuin isäntä-
perheen tai AFS:n kanssa, nuoren tulee 
täyttää ja lähettää AFS-toimistoon ekstra-
netistä löytyvä matkalupa-anomus. AFS 
käsittelee hakemukset tapaus koh tai ses ti. 

Interrail-matkat ovat ehdottomasti kiel-
letty sekä kotimaassa että ulkomailla.

Matkustaminen koulun kanssa
Myös koulun kanssa tehtyjä ulkomaan-
matkoja varten vaihto-oppilaan tulee lä-
het tää AFS-toimistoon matkalupa-ano-

mus sekä matkan ohjelma. Abi- ja Vanho-
jen-risteilyille osallistuminen on sallittua, 
kunhan lupa-asiat on hoidettu asianmu-
kaisesti. 

Huom! Yksityiskohtaiset matkustus ohjeet 
löytyvät AFS:n internetsivuilta ekstrane-
tin puolelta sekä suomeksi että englan-
niksi.

Sairaustapaukset
Kaikki AFS-ohjelmaan osallistuvat vaih-
to-oppilaat on vakuutettu AFS:n katto-
järjestön, AFS Internationalin, toimesta 
sairaustapauksien ja tapaturmien varalta. 
Vakuutus on voimassa sekä Suomessa 
että mahdollisilla isäntäperheen kanssa 
tehdyillä ulkomaanmatkoilla koko vaihto-
oppilasvuoden ajan. Vakuutus ei kata 
hammashuoltoa eikä mahdollisten jo en-
nen vaihto-oppilasvuotta todettujen sai-
rauksien hoitoa.

Koska oppilaat vakuuttava yhtiö toimii   
ulkomailla, vaihto-oppilas ei voi suoraan 
laskuttaa vakuutusyhtiötä käydessään 
lääkärissä. Myöskään isäntäperhe ei ole 
koskaan suoraan yhteydessä vakuutus-
yhtiöön. Suomen AFS-toimisto hoitaa 
kaik  ki kulukorvausvaateet vakuutusyh-
tiölle lääkärikäyntien jälkeen. Vakuutus-
yhtiötä varten, vaihto-oppilaan tulee 
AINA lääkärissä käydessään pyytää hoi-

tavaa lääkäriä täyttämään ja alle kir joit-
tamaan AFS:n Medical Report Form -lo-
make (selvitys lääkärissä käynnistä). Lo-
make on saatavissa AFS:n ekstranetissä.

Kun vaihto-oppilas tarvitsee lääkäri-
hoitoa, toimi seuraavasti:
•  Varaa aika lääkärikeskuksesta (EU- 
 kansalaisten tulisi mahdollisuuksien  
 mukaan käyttää julkisen terveyden- 
 huollon palveluita).
•  Ota mukaan AFS:n Medical Report  
 Form ja pyydä hoitavaa lääkäriä   
 täyttämään ja allekirjoittamaan se.
•  Maksa (vaihto-oppilas tai isäntä-
 perhe) lääkäri- ja lääkekulut ensiksi  
 itse. Kulut voi periä jälkikäteen 
 AFS-toimistolta.  
•  Postita täytetty Medical Report   
 Form -lomake AFS-toimistolle heti  
 lääkärikäynnin jälkeen. Liitä mukaan  
 kaikki asiaankuuluvat kuitit sekä 
 tilitiedot kulujen takaisinmaksua 
 varten.  

Kaikissa vakavissa sai raustapauksissa tu-
lee AINA olla yhteydessä AFS-toimis-
toon.



AFS-ohjelmaa

Orientaatioleirit vuosi- ja semester-
oppilaille
Ennen vaihto-oppilaiden Suomeen saapu-
mista isäntäperheille järjestetään orien-
taatiotilaisuus, jossa käydään läpi vaihto-
vuoden vaiheita, haasteita ja odotettavis-
sa olevia iloja. Tilaisuudessa kerrotaan 
AFS:n toiminnasta ja selvi tetään vaihto-
oppilaan perheessä asumiseen liittyviä 
sääntöjä ja käytännön asioita.
 
Vuosioppilaille järjestetään alku- ja loppu-
orientaatioleiri sekä joissakin paikallis-
yhdistyksissä myös puolivälin orientaa-
tioleiri, eli niin sanottu midstay-orien taa-
tio. Orientaatioleirit järjestetään ta val-
lisimmin viikonloppuisin kunkin vaihto-
oppilaan lähipaikkakunnalla. 

Orientaatioiden tavoitteina on antaa   
nuorille tarvittavat eväät suomalaisessa 
yhteiskunnassa pärjäämiseen ja kult-
tuurin ymmärtämiseen. Keskeistä on 
myös nuoren omat tuntemukset. Orien-
taatioiden aiheita ovat AFS-sääntöjen     
lisäksi muun muassa kulttuuri, tavat, per-
he-elämä, koulutus ja kieli. Vaihtoajan 
päättävällä leirillä pohditaan vaihdossa 
koettuja hetkiä ja niiden merki tystä sekä      
ennakoidaan kotiinpaluuta. 

Orientaatioleirit kesäoppilaille
Kesäohjelman vaihto-oppilaille järjes te-
tään yhteisesti heti tulopäivänä orientaa-
tio Helsingissä. Vastaavasti kuin vuosi- ja 
semester-ohjelmien orientaatioissa, tässä 
tilaisuudessa annetaan nuorille perustie-
toa suomalaisesta kulttuurista ja tavoista 
sekä erityisesti kesän vietosta ja mökki- 
ja saunakulttuurista. 

Keäsohjelman lopuksi AFS järjestää lähtö-
orientaatioleirin Helsingissä. Leirillä luo-
daan katsaus kuluneeseen kesään ja  
pohditaan kotiinpaluuseen liittyviä asioi-

ta sekä kansainvälisyyttä. Leirin jälkeen 
vaihto-oppilaat viedään paluulennoilleen. 

Paikalliset tapahtumat
AFS-paikallisyhdistykset järjestävät illan-
viettoja ja satunnaisia viikonlopputa-
pahtumia vuoden aikana. Toivomme, että 
vaihto-oppilaat ja isäntäperheet osallis-
tuvat näihin tapaamisiin. Paikallisyhdis-
tykset saattavat järjestää myös lyhyitä 
matkoja. AFS:n paikallisyhdistysten aktii-
visuus vaihtelee paikkakunnittain. Myös 
isäntäperheet itse voivat halutessaan olla 
aktiivisia tapahtumien järjestelyissä.
 



Miten perheen vanhempia puhutellaan? (äiti, isä, etunimi?)  

Mitä päivittäisiä askareita vaihto-oppilaan odotetaan tekevän? 
Vuoteen sijaus, oman huoneen siistinä pitäminen, kylpy-
huoneen siistiksi jättäminen? 

Mihin muihin kotitöihin vaihto-oppilaan odotetaan osallistuvan? 
Roskien vienti, pihatyöt, pöydän kattaminen / siivoaminen, 
tiskaaminen?

Missä likapyykki pidetään? Onko erikseen pyykkipäivä? 
Odotetaanko vaihto-oppilaan osallistuvan vaatteiden pesuun 
tai silittämiseen? 

Kuinka usein lakanat ja pyyhkeet vaihdetaan? 
Kuka sen tekee?

Missä vaihto-oppilas voi säilyttää peseytymisvälineitään? 
Ovatko shampoot, saippuat ja hammastahnat yhteiskäytössä? 

Mihin kuntoon kylpyhuone jätetään käytön jälkeen? 
Suihkuverho auki vai kiinni? Matto paikalleen? 
Ovi auki vai kiinni? Missä pyyhkeitä kuivataan ja säilytetään?
 

Arjen avaimet
Oheinen kysymyslista on laadittu avuksenne arjen sujumiseen. 
Listaa voitte toki soveltaa ja täydentää omiin tapoihinne ja arjen 
tilanteesiinne sopivaksi. Kysymykset kannattaa käydä läpi vaih-
to-oppilaan kanssa heti alussa, jotta väärinkäsityksiä ei pääse 
turhaan syntymään. 

What can I call you? (äiti, isä, by your first name?)

What am I expected to do daily besides making my bed, 
keeping my room tidy, leaving the bathroom clean?

Any other chores you expect me to do or share with siblings? 
Take out the trash, yard work, set/clear the table, 
do the dishes?

Where can I keep my dirty laundry until washday? When are 
the clothes being washed? Do you expect me to help with 
the washing, ironing, folding and putting them in the closets?

How often are the sheets and towels changed? 
Do I change the sheets in my own bed?

Where can I leave my toiletries? Will I share shampoo, soap 
and toothpaste or are some items considered personal property 
like hairbrush?

How do you want me to leave the bathroom after I have 
finished? Do you expect me to draw the shower curtain? 
Leave the mat on the floor? Leave the bathroom door open 
or closed? Is there a separate rack for my towel?

KOTI JA PERHE Pienistäkin asioista kannattaa sopia, sillä juuri 
ne pienet asiat alkavat ärsyttää ensimmäisenä. Eri kulttuureis-
sa, ja jo eri perheissäkin, asioita hoidetaan eri tavalla. Alussa 
kannattaa sopia yhteiset toimintamallit. Vaihdon edetessä arki 
sitten osoittaa, mitkä käytännöt jäävät pysyviksi ja mitkä muok-
kaantuvat sitä mukaan, kun vaihto-oppilaasta kasvaa perheen-
jäsen. 



Kuinka usein voi käydä suihkussa päivän aikana? 
Onko kylpyhuoneeseen jonoa aamuisin? 

Jätetäänkö WC:n kansi ylös vai alas? 
Missä säilytetään vessapaperia?

Kuka laittaa ruokaa? Voiko vaihtari osallistua? 
Kuka korjaa ruokailun jälkeen välineet pois? 
(oma lautanen, maito, leipä, pöydän pyyhkiminen)

Onko yhteisiä ruoka-aikoja? Entä välipalat niiden välillä? 
Saako jääkaapilla käydä? Voiko ruokaa viedä omaan 
huoneeseen? 

Millainen kännykkäliittymä kannattaa avata vaihto-oppilaalle 
ja laitetaanko saldoraja? 

Mitä laitteita vaihto-oppilas voi käyttää kotona? 
Mikroaaltouuni, keraaminen liesi, tietokone (–>internet), piano? 
Milloin voi katsoa TV:tä tai soittaa musiikkia? 

Saako vaihto-oppilas kirjoittaa perheestä sosiaalisissa 
medioissa (blogit, Facebook, Twitter jne.)? Saako perheestä 
otettuja valokuvia julkaista internetissä? 

Onko talossa paikkoja, joihin vaihto-oppilas ei saa mennä? 
Entä ovia, jotka pitää aina muistaa sulkea tai jättää auki? 

Voiko vaihto-oppilas mennä ulos ystävien kanssa iltaisin? 
Mihin aikaan täytyy viimeistään olla kotona koulupäivinä? 
Viikon loppuna? Mihin aikaan kotona on hiljaisuus?

How many times a day can I take a shower? Do I have to wait 
for my turn to use the bathroom in the morning?

Is the toilet seat left up or down? 
Where do you keep spare toilet paper rolls?

Who prepares meals in your family? Can I help? 
Who clears the table: puts away plates, milk, bread, cheese 
and wipes the table?

Do you eat certain meals together? What time do you eat? 
Can I help myself to food in the refrigerator during the day/
evening? Is there anything that I am not allowed to eat? 
Can I take food into my room?

What would be a suitable mobile service for the student: 
hostfamily acquires one or student gets a pre-paid SIM-card? 
Should a limit be set for calling?

What things can I use around the house? 
Microwave, ceramic cooker, computer (–>internet), piano? 
What time or how late can I watch TV or play the stereos?

Can I mention your names (children/parents) on my blog, 
my Facebook profile etc.? Can I post photos of your family 
on any social media forums?

Are there any areas in the house where I am not allowed? 
Should certain doors be closed or kept open?

Can I go out with my friends in the evening? 
What time do you expect me to come home on weekdays? 
On weekends? When does everyone need to be quiet?



Kuka herättää vaihto-oppilaan? 

Saako polttaa tupakkaa? Missä? 

Miten suhtaudutaan alkoholiin?

Kuka ulkoiluttaa koiran? 
Kuka vaihtaa kissanhiekan? 

Osallistutteko uskonnollisiin tilaisuuksiin? Jos, niin pitäisikö 
vaihto-oppilaankin osallistua aina, joskus vai onko sillä mer-
kitystä? Voiko vaihto-oppilas käydä oman uskontokunnan 
järjestämissä tilaisuuksissa? 

Mitä vaihtari haluaisi harrastaa? Kuinka paljon perhe voi 
kuljettaa? Toimiiko julkinen liikenne? 

Onko perheellä joitakin yhteisiä harras tuksia kuten urheilu-
kilpailuissa tai peleissä käyminen, konsertit, teatteri, yhteiset 
loma-matkat? Jos perhe matkustaa yhdessä, kuka maksaa 
vaihtarin matkan? 

Miten vaihto-oppilaan raha-asiat hoidetaan? 

Mitä vaihto-oppilas hankkii itse?

Who wakes me up or will I use an alarm clock?

Do you mind if I smoke? Where can I smoke?

How do you feel about drinking alcohol?

Whose job is it to take the dog out for a walk? 
Who changes the cat litter?

Do you attend religious services? If so, do you expect 
me to attend sometimes, all the time or does it matter? 
Can I attend religious services of my faith?

What hobbies could I have? How often can you drive me to my 
hobbies or should I use public transportation if it is available?

Does the family share certain activities, for example 
attend sport games, go to concerts or theatre, go on family 
vacations? On family vacations what am I expected to pay 
myself?

What is the best way to manage my finances 
(should I open a bank account)?

What types of articles or things am I expected 
to pay for? Personal toiletries, movie tickets, 
mobile phone bills etc?



Kuka on koulun yhdysopettaja? 
Kuinka usein häneen ollaan yhteydessä? 

Kuka tekee vaihto-oppilaan lukujärjes tyksen? Tarvitaanko apua? 
Missä lukujärjestystä säilytetään? 

Auttaako joku läksyjen tekemisessä?

Voiko koulun jälkeen mennä muualle kuin kotiin? 

Who is my contact teacher at school?
How often should I be in touch with her/him?

Who will help me to make the schedule at school? Do you want 
me to keep my schedule in some place where you can see it? 

Will I get help with my homework?

Should I come home straight from school or can I stay behind 
with my friends? Do I need to let my host parents know where 
I am and when I will come home?

KOULU Vaihto-oppilaan on käytävä koulua vähintään 25 tuntia 
viikossa. Monet AFS-maat vaativat todistuksen vaihto-oppilas-
vuoden opinnoista, jotta nuori voi jatkaa opintojaan kotimaassaan.

Miten usein kaverit saavat tulla kylään? 

Voiko kavereille tarjota ruokaa jääkaapista? 

Voiko kaverit jäädä yöksi? 
Voiko vaihtari olla yötä kavereiden luona? 

Miten asiasta sovitaan? Sopivatko vanhemmat? 

Kenen kanssa vaihto-oppilas ei voi olla tekemisissä?

Entä poika-/tyttöystävät ja seurustelu?

How often are my friends allowed to come over?

Can I help myself to offer something to eat from the refrigerator?

Can my friends stay overnight?
Can I stay overnight at my friends’ house?

Should my host parents check beforehand from my friend’s 
parents if it is ok for me to stay overnight? 

Are there certain people I should not hang around?

Have you got any rules about dating?

KAVERIT Vanhempien suhtautuminen lastensa kavereihin vaih-
telee kulttuureittain ja perheittäin. Jotta vältytään sekaannuksil-
ta, myös tässä asiassa raamit on hyvä sopia etukäteen.



AFS Intercultural Programs Finland ry
Malminrinne 1 B, 4. krs, 00180 Helsinki
09 666 644, afsfin@afs.org, www.afs.fi
Avoinna ma–to klo 9–17 ja pe klo 9–16

HÄTÄPÄIVYSTYS 
 

Hätätilanteessa tavoitatte 
AFS:n päivystäjän myös toimiston 

aukioloaikojen ulkopuolella 
numerosta 050 376 6650. 

Saatte tämän matkapuhelin-
numeron myös toimistomme 

puhelinvastaajasta.


