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VTS-KoTien kehittämä Pisteet 
kotiin -palkitsemisjärjestelmä on 
merkittävä etu, joka jokaisen asuk-
kaan kannattaa hyödyntää. Se 
palkitsee pitkäaikaisesta asumises-
ta ja aktiivisesta asukastoiminnasta. 

Pisteitä kertyy jokaiselle VTS-koti-
en asukkaalle asuttujen kuukau-
sien mukaan ja vuokran maksa-
misesta ajallaan. Lisäpisteitä saa 
asukastoimintaan osallistumisesta 
ja voimassa olevasta kotivakuutuk-

sesta. Pitkään asuneille on luvassa 
myös vuosibonuksia.

Pisteillä voit parantaa kotisi 
asumismukavuutta monin tavoin. 
Esimerkiksi 5 000:lla pisteellä voit 
teettää pintaremontin koko asun-
toosi. Tämä pistemäärä kertyy 5 
vuodessa ja 6 kuukaudessa, kun 
vuokrat on maksettu ajallaan ja 
sinulla on voimassa oleva kotiva-
kuutus. Mikäli olet lisäksi ollut koko 
ajan asukastoimikunnan jäsen, saat 

5 000 pistettä kasaan jo 4 vuodessa 
ja 3 kuukaudessa.

Voit hyödyntää pisteitä remont-
tien lisäksi myös monella muulla 
tavalla. Pisteillä saa muun muassa 
siivouspalveluita, ledvaloja, kome-
roita, kaihtimia, kodin turvavarus-
teita... Katso kaikki vaihtoehdot ja 
oma pistesaldosi nettisivuiltamme 
– ja kerro meille mitä saisi olla!

Piristä
kotiasi
Pisteillä

Linnainmaalle 
remontoitiin

unelmien
keittiö!
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Remontin
jälkeen

Linnainmaa:
KeiTTiöremonTTi,
uudeT LaTTiaT, TapeTiT.

koko koti 
Pisteillä kuntoon

Ennen
remonttia

marja-LiiSa ja esa ajo teettivät 
lattia- ja keittiöremontin rivitalo-
asuntonsa alakertaan.

– Päätimme pitää juhlat, kun Esa 
täytti 60 vuotta. Se antoi hyvän 
motivaation remppahommiin, 
Marja-Liisa Ajo kertoo.

Pariskunta oli seurannut VTS-
kotien nettisivuilta pisteiden kerty-
mistä ja kun niitä oli riittävästi, he 
soittivat palveluisännöitsijälle.

– Palvelu pelasi hienosti. Saimme 
heti sekä lattia- että keittiöporukan 
yhteystiedot eli pääsimme sopi-
maan remonttiaikataulut suoraan 
heidän kanssaan. Saimmekin lois-
totiimit töihin, Esa Ajo kiittelee.

Lattiat toimitti ja asensi Maalaus-
liike Vainiomäki Oy.

– He toivat lattiamallit tullessaan 
ja kun niistä ei löytynyt asunnon 
muihin pintamateriaaleihin sopi-
vaa sävyä, niin saimme vielä ylimää-
räisen vaihtoehdon, juuri sellaisen 
kuin olimme toivoneet.

Asukastoiminta kannattaa

Alakerta tyhjennettiin huonekaluis-
ta remontin ajaksi.

– Osaava nuori kaveri teki lattian 
asennustyön erittäin huolellisesti, 

ihan huippujälkeä. Ja alakerta oli 
nurkkia myöten siivottu joka päivä.

Lattiamateriaalikin miellyttää.
– Vinyylilankku on kestävä ja 

oikean lankun näköinen. Lisäksi se 
on vedenarkaa laminaattia huolet-
tomampi ja myös äänettömämpi.

Keittiössä uusittiin tasot, laatikos-
to sekä kaapistojen ovet. Ajot kävi-
vät valitsemassa mieleisensä Neka-
lan K-Raudan isosta valikoimasta.

Asennus Tmi Otto Leppänen saa 
kiitokset hyvästä palvelusta.

– Keittiöasentaja oli todella tark-
ka ja osaava, hän teki erittäin siistiä 
työnjälkeä, Esa Ajo kehuu.

Pisteitä jäi vielä sen verran, että 
Ajot saivat niillä hakea mieleisen-
sä tapetit ja tapetoida alakerran 
seinät. Nyt 25-vuotias asunto on 
kuin uusi, sillä yläkerran pintare-
montti oli jo aiemmin tehty pisteil-
lä.

Marja-Liisa ja Esa Ajo ovat-
kin hurjan tyytyväisiä remont-
tien lopputulokseen. Koti on nyt 
juuri sellainen mistä he haaveili-
vat pisteiden kertymistä odotelles-
saan, eikä rahaa tarvinnut käyttää 
lainkaan.

Asukastoimikunnan puheenjoh-
tajana toimiva Esa Ajo kannustaa 

osallistumaan asukastoimintaan.
– Siinä pääsee todella vaikutta-

maan omaan asuinympäristöön-
sä – ja työ palkitaan pisteillä. Meil-
läkin toimikunta on saanut paljon 
aikaan. On grillikatos, kuntosali ja 
upeaksi remontoitu asukastupa, 
jossa katsomme porukalla lätkää.
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nyt on
Puhtaat
ikkunat

Erkki Haapasalo lukee
mielellään keittiön

ikkunan ääressä. Nyt
valoa riittää, kun ikkunat 

on pesty kirkkaiksi

LieLahTi:
iKKunoiden peSu,

peiLiLiuKuoVeT eTeiSeen.

erKKi haapasalo selaili syksyllä 
postiluukusta tipahtanutta Pisteet 
kotiin -esitettä ja soitti siltä istumal-
ta VTS-kotien palvelukeskukseen.

– Kysyin kuinka paljon minulla 
on pisteitä ja riittäisivätkö ne ikku-
noiden pesuun sekä eteisen peili- 
liukuoviin. Sain heti vastauksen, 
että pisteitä on riittävästi ja niitä 
jää ylikin. Ja koko ajan tulee lisää, 
kun tässä asuu, Haapasalo kertoo 
hymyillen.

Hän oli jo jonkin aikaa katsellut, 
että kodin ikkunalasit näyttivät 
auringonpaisteella samealta.

– Itse en pysty enää kiipeämään, 
mutta naapuri kävi ystävällisesti 
kerran olohuoneen ikkunat pese-
mässä. Nyt sitten esitteestä selvi-
si, että se työ hoituu pisteillä, joten 
päätin tilata koko asunnon ikkunoi-
denpesun.

Siivooja tuli jo muutaman päivän 
kuluttua.

– Hän oli oikein mukava, työ kävi 
nopeasti ja tuli puhdasta. Nyt täällä 
on kirkkaat lasit, Haapasalo toteaa 
mielissään.

Myös peililiukuovet osoittautuivat 
hyväksi hankinnaksi.

– Olen niihin oikein tyytyväinen. 
Asentaja asensi liukuovet nope-

asti, ei siinä tainnut mennä tuntia 
enempää. Hän teki laatutyötä, 
ovet liukuvat hyvin. Eteinen on nyt 
paljon siistimmän näköinen, kun ei 
tarvitse katsella päällysvaatteita, ja 
kengätkin saa näkymättömiin.

– Kyllähän tämä pistejärjestelmä 
on hyvä systeemi. Siivouspalveluja 
aion tilata uudestaankin, ikkunoi-
den lisäksi voisi pestä uuninkin.

Peililiukuovet piilottavat naulakon.

 Hanki ledvalaisin keittiöön 
 tai kylpyhuoneeseen. Saat 
 keittiön työpöydän led-  
 valaisimen kahdella pisto-
 rasialla  1500 pisteellä,  
 WC:n tai kylpyhuoneen
 kattovalaisimen 1000
 pisteellä.

 Led käyttää jopa 80  
 prosenttia vähemmän 
 energiaa kuin halogeeni ja
 toimii heti täydellä valo-
 teholla. Led ei kuumene.

Lisää valoa 
pisteillä!



KaiKissa remontointiin ja
asennuksiin liittyvissä
hankinnoissa asukkaita
neuvovat 
palveluisännöitsijät 
puh. 020 127 7277
palveluisannoitsijat@vts.fi

Lisätietoja Pisteet kotiin 
-asukasetujärjestelmästä ja
oman pistetilanteesi löydät
osoitteesta
www.vts.fi/asukkaalle/
asukasedutjatoiminta/
pisteetkotiin
Kirjaudu sisään ja seuraa ohjeita.

Hyödynnä
omat pisteesi 
– ota yhteyttä

TuLeeKo kotona kesähelteillä 
kuuma? Tule mukaan kevättalven 
koeryhmään ja hanki etupisteillä 
ikkunoihin tehokkaasti lämpösä-
teilyä torjuvat kalvot. Näin saat ne 
varmasti ennen kesää. 

Koeryhmään pääset ottamalla 
yhteyttä palveluisännöitsijään. 
Toivomme saavamme sinulta 
palautetta ja myös kommentteja 
piste-esitteeseen.

 Ikkunakalvojen hinta asennet-
tuna on sekä koeryhmäläisille että 
muille 700 pistettä neliöltä.

Kalvo asennetaan ulkoikkunan 
sisäpintaan. Se päästää suuren 
osan auringonvalosta lävitseen, 
mutta poistaa 99 prosenttia ulkoi-
sesta UV-säteilystä, joka haalis-
taa tekstiilejä ja pintoja. Kalvo ei 
muuta lasia tummaksi tai tee sitä 
peilaavaksi. 

Ikkuna voidaan pestä normaa- 
listi, sillä kalvossa on voimakas 
naarmunsuojakerros.

asunto viileäksi 
myös helteellä

purSuaaKo  eteisnaulakko 
takkeja ja huiveja, kenkiä ja 
sateenvarjoja? Ei huolta, sillä voit 
nyt hankkia juuri omien tarpeide-
si mukaisen komeron ja liukuovet 
naulakon tilalle. Kutsu asentaja 
mittauskäynnille ja voit suunni-
tella hänen kanssaan juuri sinulle 
sopivan komeroratkaisun. 

Komero on 25–60 cm leveä, 45 

cm syvä ja 200 cm korkea. Voit 
valita sinne hyllyjä, kestäviä liuku-
koreja tai vaatetangon. Esimer-
kiksi 2 500 pisteellä saat vaate-
naulakon tilalle komeron, jossa 
on kolme hyllyä sekä ala- ja yläta-
sot, asennus sisältyy pistemää-
rään. Korit nostavat pistehintaa. 
Liukuovet on hinnoiteltu erikseen 
2 500–5 000 pisteeseen. 

eteinen siistiksi

Kysy lisää: palveluisannoitsijat@vts.fi  •  p. 020 127 7277  •  vts.fi

Katso tarkemmat 
tiedot VTS-kotien

kotisivuilta tai
kysy palvelu-

isännöitsijöiltä.


