Meillä
aktiivinen
asukas
palkitaan!
VTS-kotien asukkailleen tarjoamat
Pisteet kotiin -edut ovat nyt entistäkin monipuolisemmat. Hyödynnä pisteesi ja piristä kotisi ilmettä
vaikkapa uusilla keittiönovilla, tapeteilla tai valaisimilla. Vai helpottaisitko arkeasi ammattilaisen tekemällä kotisiivouksella?
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Kaikki tämä onnistuu helposti. Hankinnat tehdään käyttämällä pisteitä, joita kertyy jokaiselle VTS-kotien asukkaalle asuttujen kuukausien mukaan. Pitkään asuneille on
luvassa myös vuosibonuksia. Lisäpisteitä saa asukastoimintaan osallistumisesta, voimassa olevasta kotivakuutuksesta sekä vuokran maksamisesta ajallaan.
Esimerkiksi koko asunnon seinien
pintaremontin saa 5000 pisteellä.
Jos asukkaalla on kotivakuutus, hän
saa kerättyä tämän pistemäärän
viidessä ja puolessa vuodessa. Mikäli hän toimii asukastoimikunnan
puheenjohtajana, aikaa kuluu vain
kaksi vuotta ja neljä kuukautta.
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”Uusi lattia on
pitää puhtaana
Sari Saloranta katselee tyytyväisenä
asuntonsa uutta ilmettä. Keittiön ja olohuoneen lattiat saivat uudet pinnat jo
aiemmin, olo- ja makuuhuoneeseen laitettiin tänä vuonna tyylikkäät uudet tapetit. Nyt kauniit vanhat huonekalut sekä taideteokset pääsevät oikeuksiinsa.
– VTS-kotien pistejärjestelmä on todella hyvä tällaiselle ihmiselle, joka tykkää
asua pitkään samassa paikassa. Olenkin
käyttänyt kaikki pisteeni remontteihin
eli asumismukavuuden lisäämiseen.
– Uusi lattia oli ihan ehdoton hankinta, se helpotti elämääni huomattavasti.
Kestävä lattiamateriaali on tärkeä jo siksikin, että täällä koira mennä koohottaa.
Nyt on helppoa pyyhkäistä tassunjäljet
pois.
Sari seuraa pisteiden kertymistä VTSkotien nettisivuilta ja kun niitä on tarpeeksi, hän soittaa palveluisännöitsijäl-
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Peililiukuovi avartaa
pientäkin asuntoa
Sanna Lähdeniemi on asunut VTS-kodeissa yli 20 vuotta ja laittanut samalla kotiaan mieleisekseen. Remontit ja
hankinnat on tehty Pisteet kotiin -asukasetujärjestelmän kautta eli rahaa ei
ole tarvinnut käyttää.
Pisteitä on kertynyt paitsi asumisvuosista, myös asukastoimintaan osallistumisesta, sillä Sanna toimii kotitalonsa asukastoimikunnan taloudenhoitajana. Kotivakuutuskin kartuttaa pistetiliä.
– Vaihdoin naapurirapusta tähän pienempään asuntoon ja muuton yhteydessä laitatin pisteillä lattiat. Seuraavaksi hankin sälekaihtimet ja tänä vuonna sain eteiseen peililiukuovet sekä uudet tapetit pojan huoneeseen.
Ammattilaiset ovat hoitaneet kaikki
mittaukset ja asennukset eli asukkai-

den ei ole tarvinnut tehdä muuta kuin
tilata työt ja valita tapetit.
– VTS-kotien nettisivujen chat-palvelu on tosi toimiva. Sieltä olen joka kerta kysynyt paljonko minulle on kertynyt
pisteitä ja mihin ne riittäisivät. Vastaukset ja toimintaohjeet ovat tulleet aina
nopeasti. Tilaaminen on siis ollut helppoa ja myös asennustyöt ovat käyneet
näppärästi.
Aikaisemmin eteisessä oli avonaulakko, nyt vaatteet ja tavarat ovat piilossa
peililiukuovien takana.
– Etukäteen vähän epäilin olisiko liukuovista hyötyä näin pienessä eteisessä. Olen kuitenkin ollut äärettömän tyytyväinen. Nyt tavarat pysyvät poissa silmistä ja asunto tuntuu peilien ansiosta
entistä isommalta.
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suunnitellut.
– Pisteiden käyttäminen on ollut
vaivatonta. Palveluisännöitsijä kertoo mistä hankinnat voi tehdä ja mitä
ne saavat maksaa. Toiveitakin kuunnellaan. Minä esimerkiksi halusin uuden lattian myös keittiöön jo siinä
vaiheessa, kun pisteitä oli kertynyt
vasta yhden huoneen lattiaremontin
verran. Se sopi VTS-kodeille. Maksoin
siis keittiön lattiaremontin itse ja se
tehtiin samalla, kun olohuoneeseen
asennettiin pisteillä tilaamani lattiamateriaalit.
Asennustyöt ovat sujuneet aikataulussa ja ammattitaidolla. Sari on
ajoittanut pistehankinnat kesäaikaan
ja lähtenyt remonttien tieltä mökille
tai veneilemään. Valmiiseen kotiin on
ollut mukava palata.
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Pisteet mahdollistivat
pojan toiveen
toteuttamisen
Rivitalon yläkerrassa huomion kiinnittää
upean violettina hohtava seinä.
– Meillä on kolme lasta, jotka ovat
vuorotellen asuneet tässä huoneessa.
Seinässä on näiden 16 vuoden aikana
ollut monenlaista julistetta ja kiinnitystä, joten pinta oli jo sen näköinen, ettei
se viimeisenä huoneeseen muuttanutta pikkuveljeä miellyttänyt, Arto Siren
kertoo.
Hän kysyi VTS-kodeilta voisiko seinän maalata pojan lempivärillä, violetilla. Isännöitsijä kertoi sen onnistuvan
sillä ehdolla, että asukkaat tarvittaessa
huolehtivat seinän maalaamisesta vaaleaksi ennen poismuuttoaan.
Työ ja maalit kuitattiin perheelle kertyneillä pisteillä. Niitä on tullut asumisvuosista, kotivakuutuksesta ja aiemmin
myös asukastoimintaan osallistumisesta.

Lattiaremontissa huoneen vanha lattiapinta poistetaan ja tilalle asennetaan
uusi muovimatto tai vinyylilankku. Lattiapintojen vaihtoehtoihin voi tutustua
K-Rauta Nekalassa.
Jos vain yhden huoneen lattia vaihdetaan, niin asunnossa voi asua remontin

aikana, kunhan sietää pölyä ja melua.
Mikäli koko huoneiston lattia vaihdetaan, tulee asukkaan muuttaa remontin ajaksi omalla kustannuksellaan muualle. Jos vanhassa lattiassa on asbestia,
asunnossa ei voi asua edes yhden huoneen remontin aikana.

– Remontti ei maksanut meille mitään
ja hoitui helposti, mikä oli ehdottoman
hyvä juttu. Ilman pisteitä se olisi saattanut jäädä kokonaan toteuttamatta.
Seinästä piti ensin poistaa tapetti ja se
vaati myös pohjatöitä ennen maalausta.
Työ olisi siis ollut hankala tehdä itse ja
sen teettäminen olisi tullut aika kalliiksi,
sillä maalari työskenteli meillä kahtena
päivänä.
Poika pääsi valitsemaan violetin monista sävyistä mieleisensä ja on oikein
tyytyväinen lopputulokseen. Isää puolestaan ilahduttaa VTS-kotien Pisteet
kotiin -asukasetujärjestelmä, joka mahdollisti pojan toiveen toteuttamisen.
– On hyvä, että meillä asukkailla on
tällainen varanto, jolla voimme tehdä
tarvittavia remontteja ja hankintoja. Seinäremontin lisäksi olemme hankkineet
pisteillä uuden sisäoven.

Asukas siirtää itse huonekalut pois
remontin tieltä.
Yhden huoneen lattiaan tarvitaan
4 000 pistettä. Koko yksiön tai kaksion lattiaremontin saa 7 500 pisteellä,
kolmion tai isomman asunnon lattiaremontti vaatii 9 500 pistettä.
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Pisteillä saa
nyt myös
kotisiivousta
Haluaisitko
saada
avuksi kotiisi?
Meillä aktiivinen
asukassiivoojan
palkitaan!
Nyt on hyvä tilaisuus teetättää ne haasvts.fi
tavat isommat siivoukset,
jotka on ajatellut
tehdä ”sitten joskus”, sillä VTS-kotien asukkaille on
tarjolla aivan uusi palvelu: Pisteet
Meillä aktiivinen asukas palkitaan!
kotiin -asukasetupisteillä voi tilata kotisiivoksen.
vts.fi
Siivousta voi tilata kahdesta tunnista
ylöspäin oman pistetilanteen mukaan. Ammattisiivooja puhdistaa esimerkiksi kylpyhuoneen pinttyneet liat 2–3 tunnissa.
Myös ikkunat kirkastuvat ja uuni tai jääkaappi puhdistuu kummasti siivousalan ammattilaisen käsittelyssä.
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Ikkunoiden pesu
Hellan/uunin pesu
Jääkaapin pesu
Jääkaapin ja lieden tausta
puhdistaminen
Kylpyhuoneen/wc:n pesu
Parvekelasien pesu
Hyllyjen pyyhintä
Lattioiden imurointi ja moppaus
Yläpölyjen pyyhintä

2h siivous ➤ 1200 etupistettä • 3h siivous ➤ 1800 etupistettä • 4h siivous ➤ 2400 etupistettä

Pistejärjestelmän
kehittäminen jatkuu
VTS-kotien Pisteet kotiin -asukasetujärjestelmä on ollut käytössä kymmenen vuotta. Pistejärjestelmän uudistuksia on ideoitu asukkaiden edustajien kanssa syksystä 2018 lähtien, tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa
pisteiden käyttöä. Kodin remonttivaihtoehtoja tullaan edelleen lisäämään.
Vuoden 2020 alusta lähtien etusetelihankintoja voi tehdä vain Gigantista ja

Ikeasta. Loppuvuonna 2019 etusetelihankintoja voi tehdä kuten tähänkin
asti.
Asukasviestin mukana ilmestyy neljä kertaa vuodessa Pisteet kotiin -liite,
jossa esitellään uusia tapoja käyttää
etupisteitä asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Julkaisut löytyvät myös
VTS-kotien kotisivuilta.

Hyödynnä
omat pisteesi
– ota yhteyttä
Kaikissa remontointiin ja asennuksiin
liittyvissä hankinnoissa
asukkaita neuvovat
palveluisännöitsijät
puh. 0201 277 277,
palveluisannoitsijat@vts.fi.
Lisätietoja
Pisteet kotiin
-asukasetujärjestelmästä:
www.vts.fi/asuminen/
asuminenvtskodeissa/pisteetkotiin/

