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VTS-kotien asukkailleen tarjoamat 
Pisteet kotiin -edut antavat monia 
mahdollisuuksia parantaa asumis-
viihtyvyyttä. 

Hyödynnä pisteesi ja piristä kotisi 
ilmettä vaikkapa led-valaisimilla tai 
uudella maalipinnalla. Vai haluaisitko 
säleverhot, tai helpottaisitko arkeasi 
ammattilaisen tekemällä kotisiivouk-
sella?

Kaikki tämä onnistuu helposti. 
Hankinnat tehdään käyttämällä pis-
teitä, joita kertyy jokaiselle VTS-ko-
tien asukkaalle asuttujen kuukausi-
en mukaan, sekä myös vuokran mak-
samisesta ajallaan. Lisäpisteitä saa 
asukastoimintaan osallistumisesta 

ja voimassa olevasta kotivakuutuk-
sesta.

Esimerkiksi ammattilaisen teke-
män, koko asunnon seinien pinta-
remontin saat 5000 pisteellä. Jos 
maalaat ja tapetoit koko asunnon 
itse, saat tarvikkeet 3000 pisteellä. 
Energiatehokasta lisävaloa saat uu-
della led-valaisimella keittiöön 1500 
pisteellä tai kylpyhuoneeseen 1000 
pisteellä.

Lue vaihtoehdoista tästä esittees-
tä ja VTS-kotien nettisivuilta, katso 
oma pistesaldosi ja kerro meille mi-
tä saisi olla. Vaihtoehtoja asumis-
mukavuuden kohentamiseksi on nyt 
enemmän kuin koskaan aiemmin.

Valoa ja iloa 
asumiseen



PeTsAmossA asuva kuusihenkinen per-
he on saamassa kivan, itse tehdyn joulu-
lahjan. He aikovat tapetoida tai maalata 
kotinsa kaikkien huoneiden seinät ennen 
aattoa.

– Muutimme tähän yksitoista vuotta sit-
ten ja teimme silloin itse pintaremontin 
joka huoneeseen. Nyt lasten kasvun ja 
elämäntilanteiden muutosten myötä on 
hyvä ajankohta laittaa taas koko kämp-
pä remonttiin, Hanna Vuorenmaa kertoo.

Asukkaat lähettivät sähköpostia VTS-
kotien palveluisännöitsijöille ja pyysivät 
tarvikkeet neljän huoneen omatoimiseen 
pintaremonttiin. Se kävi helposti. Pisteti-
liltä veloitettiin 3 000 pistettä ja perhe 
sai hakea Rauta-Otrasta mieleisensä ta-
petit, maalit sekä muut remonttitarvik-
keet. 

Myymälän henkilökunta auttoi valit-
semaan oikeat vaihtoehdot VTS-kotien 
asettamasta hintaluokasta. Hanna ke-
hottaakin hyödyntämään myyjien avun 
ja ammattitaidon.

– Löysin mieleisen kuviotapetin, mutta 
en millään osannut päättää mikä sävy sen 
viereen sopisi, kunnes myyjä ehdotti kan-
gastapetin tyylistä vaihtoehtoa – ja se oli 
siinä. Henkilökunnalla on silmää, he osaa-
vat hyvin auttaa asiakkaan omien ideoi-
den toteuttamisessa ja löytävät mieluisat 
sävyt sekä kuosit.

Pisteet kotiin -asukasetujärjestelmä 
saa perheeltä kiitosta. Heille pisteitä on 
kertynyt sekä asumisvuosista että asu-
kastoimikunnassa toimimisesta.

– On hienoa, että VTS-kodit antaa asuk-
kaille mahdollisuuden laittaa kotia mielei-

sekseen, vaihtaa tapetteja ja värimaail-
maa. Kyllähän se lisää asumisviihtyvyyt-
tä.

– Meille ainakin on tärkeää, että saam-
me sisustaa kodin oman makumme mu-
kaan. Edellisellä kerralla remontoimme 
ruskean ja keltaisen sävyillä ja lopputu-
los oli lämpöinen ja kodikas. Uutta sävy-
maailmaa mietimme pitkään ja lopulta 
päädyimme siihen, että värit muuttuvat 
nyt kokonaan. Seinistä tulee aiempaa mo-

dernimmat ja vaaleammat, sävyt ovat har-
maavoittoisia.

Eteisen seinä on jo maalattu tyylikkään 
harmaaksi ja siinä on pirteänä yksityis-
kohtana sisustustarra lintuineen. Seuraa-
vaksi on tarkoitus remontoida yksi huone 
per viikonloppu.

– Tuntuu ihanalta saada uutta ilmettä 
kotiin! Lapset odottavat jo kovasti, että 
pääsevät repimään vanhat tapetit pois. 
Tämä onkin meillä koko porukan projekti.

”ihanaa saada uutta 
ilmettä kotiin!”

Olohuoneessa on vielä vanhat tapetit. Hanna Vuorenmaa 
kokeilee miltä uuden tapetin kuosi näyttää seinällä.

Vinkkejä omatoimiremonttiin:
n Voit tapetoida tai maalata eteisen, 
keittiön, olohuoneen ja makuuhuonei-
den seinät alkuperäisen pinnan mu-
kaan. Eli jos seinässä on nyt tapetti, 
niin sen voi tapetoida, ja maalatun sei-
nän saa maalata uudelleen.

n Pyydä palveluisännöitsijöiltä osto-
valtuutus, jolla saat valita remontti-
tarvikkeet yhteistyöliikkeestämme. 
Voit valita minkälaiset tapetit tai maalit 

tahansa VTS-kotien hintarajojen puit-
teissa.

n Ilmoita remontin valmistumisesta 
palveluisännöitsijöille ja työ käydään 
tarkastamassa. Mikäli se on tehty huo-
nosti, niin korjauskustannukset lasku-
tetaan poismuuton yhteydessä.

n  Jos palkkaat ammattilaisen tapetoi-
maan tai maalaamaan, niin voit hyö-

dyntää kotitalousvähennyksen. Lisä-
tietoja: www.vero.fi

n Koko asunnon pintaremontin tarvik-
keet saat 3 000 pisteellä.

n Yhden huoneen pintaremontin tar-
vikkeisiin tarvitset 1 000 pistettä.

n Yhden seinän pintaremonttitarvik-
keet vaativat 500 pistettä.



muoTiAlAssA asuva Tuulikki Virolai-
nen oli huolissaan jääkaappipakastimen 
taakse kertyvästä pölystä ja sen mahdol-
lisesti aiheuttamasta paloriskistä. Hän ei 
kuitenkaan itse jaksanut siirtää isoa ja 
painavaa laitetta, jotta olisi sen voinut 
imuroida.

– Sitten luin Pisteet kotiin -esitteestä, 
että nyt pisteillä saa siivouksiakin. Soi-
tin VTS-kotien palveluisännöitsijälle, joka 
tarkisti pistetilanteeni ja tilasi siivouksen, 
Tuulikki kertoo.

Sovittuna päivänä hänen luokseen tuli 
kaksi ammattisiivoojaa, jotka vetivät yh-
dessä jääkaapin irti seinästä. Toinen heis-
tä lähti töihin muualle ja toinen tarttui 
toimeen. Hän imuroi jääkaapin takaosan 
ja lattian, pyyhki jääkaapin puhtaaksi.

– Siivooja teki työnsä hyvin ja ripeäs-
ti, ja kysyi sitten, mitä muuta hän voisi 
tehdä, koska aikaa oli jäljellä. En siihen 
hätään keksinyt mitään, mutta hän itse 
ehdotti, että pesisi keittiönkaappien ylä-
ovet, joihin minä en ylety. Niiden lisäksi 
hän pyyhki keittiön seinän ja koko lattian. 
Olin oikein tyytyväinen työnjälkeen.

Lopuksi Tuulikki tarjosi siivoojalle kah-
vit ja huokasi helpottuneena.

– Nyt minulla on hyvä mieli ja turval-
linen olo, kun tiedän, että jääkaappi on 
imuroitu ja ettei sen takana ole pölyä.

Hän aikoo hankkia pisteillä siivouspal-
veluja jatkossakin ja suosittelee niitä 
myös muille.

– Emmehän me vanhat ihmiset pääse 
kiipeämään, joten esimerkiksi ikkunoiden 
pesu on monelle mahdotonta. Onkin hie-
no juttu, että VTS-kodit tarjoaa nyt sii-

vouspalveluita pisteillä. Se on kerrassaan 
erinomainen älynväläys, kuka sen sitten 
onkaan keksinyt, Tuulikki sanoo hymyil-
len.

Aiemmin hän on hankkinut pisteillä 
etuseteleitä ja niillä olohuoneeseen ver-
hotangot. Isolle parvekkeelleen Tuulikki 
asennutti pisteillä aurinkoverhot, jotka 
suojaavat paahteelta ja paisteelta.

– Aurinkoverhot ovat ehdottoman tär-
keät. Ompelen olohuoneen pöydän ääres-
sä ja iltapäiväaurinko osui ennen suoraan 
silmiin. Mutta enää ei häikäise.

ledeillä lisää Valoa ja ViihtyVyyttä
n  Led käyttää jopa 80 prosenttia vähemmän 
 energiaa kuin halogeeni.
n  Led antaa täyden valotehon heti kun sen 
 laittaa päälle.
n   Valaisin ei kuumene halogeenin tapaan.
n  Valaisimen käyttöiän tultua noin 5–8 
 vuoden jälkeen täyteen, asukas voi 
 tilata veloituksetta uuden valaisimen 
 VTS-kodeilta. 

”siiVouksesta
tuli hyVä mieli”

koti siistiksi

n  Siivousta voi tilata kahdes-
ta tunnista ylöspäin oman pis-
tetilanteen mukaan. Työn te-
kevät Winclean Oy:n ammatti-
taitoiset siivoojat. 

Olisiko sinulla tarvetta esi-
merkiksi kylpyhuoneen, ikku-
noiden, jääkaapin tai uunin 
pesulle – tai koko asunnon sii-
voukselle? 

Kahden tunnin siivouksen 
saa 1200 etupisteellä, kolme 
tuntia 1800 pisteellä ja neljä 
tuntia 2 400 pisteellä.

Keittiön työpöydän led-valaisin 
kahdella pistorasialla 1500 pistettä
n   Valaisin antaa yli 2-kertaisen valotehon normaaliin 
 putkivalaisimeen verrattuna.

Wc:n tai kylpyhuoneen kattovalaisin 1000 pistettä
n   Kattovalaisimen valoteho vastaa 70 W 
 hehkulamppua.

Yhteistyökumppani: Sähköasennus Matti Pajulahti



KAiKissA remontointiin ja
asennuksiin liittyvissä
hankinnoissa asukkaita
neuvovat 
palveluisännöitsijät 
puh. 0201 277 277
palveluisannoitsijat@vts.fi

Omat pisteesi näet VTS-kotien
nettisivuillta 
www.vts.fi/asuminen/ 
Kirjaudu sisään ja seuraa ohjeita.

Lisätietoja Pisteet kotiin 
-asukasetujärjestelmästä:
www.vts.fi/asuminen/
asuminenvtskodeissa/
pisteetkotiin/

VTs-KoTien Pisteet kotiin -asukasetujärjestelmä on ollut käytössä kymmenen 
vuotta ja sitä uudistetaan koko ajan entistäkin paremmaksi. Asukkailla on aina 
vain enemmän vaihtoehtoja lisätä kotinsa viihtyvyyttä ja omaa asumismuka-
vuuttaan pisteitä käyttämällä. 
Pisteet ovatkin olleet ahkerassa käytössä. Esimerkiksi siivooja oli alkusyksyn ai-
kana tilattu jo 24 kotiin, vaikka joulusiivoussesonki ei ollut vielä edes alkanut.
Lisäksi tänä vuonna on ikkunoihin asennettu 121 sälekaihtimet, parvekkeille 55 
aurinkoverhot ja komeroihin 28 liukuovet. Pisteillä on myös tehty sata tapetoin-
tia tai maalausta, ja kolme keittiötä on saanut uudet kaapinovet.

Katso nettisivuiltamme pisteiden kaikki käyttömahdollisuudet. Voit vaihtaa 
pisteesi myös etuseteliin, jolla voit tehdä ostoksia yhteistyöliikkeistämme. Huo-
maathan, että vuoden 2020 alusta lähtien etusetelihankintoja voi tehdä vain 
Powerista ja Ikeasta. Loppuvuonna 2019 etusetelihankintoja voi tehdä kuten 
tähänkin asti.

hyödynnä
omat pisteesi 
– ota yhteyttä

pisteillä saat lisää
asumismukaVuutta

KeiTTiöön saa nyt helposti siistin ja tyy-
likkään ilmeen, sillä voit tilata pisteilläsi 
uuden välitilalevyn. 

Välitila on keittiön ylä- ja alakaappien 
välissä oleva seinä. Siihen on saattanut 
vuosien myötä jäädä jälkiä ahkerasta 
kokkailusta tai sen sävy ei ehkä ole ihan 

omaan makuun. Silloin oikea ratkaisu on 
ottaa yhteyttä VTS-kotien palveluisän-
nöitsijään ja tilata asentaja kotikäynnille. 
Asentaja ottaa mitat, sopii asennuksen 
ajankohdan ja esittelee levymallit, joista 
voit valita mieluisimman. 

Raikastaisiko sinun keittiösi ilmettä va-

loa korostava kiiltävän valkoinen välitila 
vai olisiko valintasi sittenkin tyylikkään 
mattaharmaa levy?

Yhteistyökumppani: Työlä Oy

raikkautta
keittiöön

keittiön Välitilan leVy

n  Yhden seinän välitilan levy:
 3 000 pistettä
n  Kahden seinän välitila levy:
 4 500 pistettä

asukas Voi Valita
asuntoonsa sopiVimman
kuudesta Vts-kotien 
Vaihtoehdosta:

n valkoinen: kiiltävä tai matta
n vaalea harmaa: kiiltävä tai matta
n  tummanharmaa: kiiltävä tai matta

Asukasviestin mukana ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Pisteet kotiin -esite, jossa esitellään etupisteiden uusia

käyttömahdollisuuksia. Julkaisut löytyvät myös osoitteesta www.vts.fi.


