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VTS-KOTIEN kehittämä Pisteet 
kotiin -palkitsemisjärjestelmä on 
etu, joka jokaisen asukkaan kannat-
taa hyödyntää. Se palkitsee pitkäai-
kaisesta asumisesta ja aktiivisesta 
asukastoiminnasta. 

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

tuksesta (ilmoita vakuutusnume-
ro meille osoitteeseen palvelukes-
kus@vts.f i). Pitkään asuneille on 
luvassa myös vuosibonuksia.

Pisteillä voit parantaa asumismu-
kavuutta monin tavoin. Esimerkik-
si 5 000:lla pisteellä voit teettää 
pintaremontin koko asuntoosi. 
Tämä pistemäärä kertyy viidessä 
ja puolessa vuodessa, kun vuokrat 
on maksettu ajallaan ja sinulla on 
voimassa oleva kotivakuutus. Mikä-

li olet ollut koko ajan asukastoimi-
kunnan jäsen, saat 5 000 pistet-
tä kasaan jo neljässä vuodessa ja 
kolmessa kuukaudessa.

Voit hyödyntää pisteitä remont-
tien lisäksi myös monella muulla 
tavalla. Pisteillä saa muun muassa 
siivouspalveluita, ledvaloja, kaihti-
mia, kodin turvavarusteita... Katso 
kaikki vaihtoehdot ja oma pistesal-
dosi nettisivuiltamme –  ja kerro 
meille mitä saisi olla!
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AURINGON LEMPEÄÄ
LÄMPÖÄ
JANKASSA asuva Jaana Hautamä-
ki bongasi viime talven piste-esit-
teestä lämpösäteilyä torjuvat ikku-
na- ja parvekelasikalvot ja naputteli 
saman tien sähköpostia VTS-kotien 
palveluisännöitsijöille.

Asentaja kävi ensin parvekkeel-
la mittauskäynnillä ja pian kalvot 
jo asennettiinkin. Rahaa ei tarvittu, 
sillä maksu hoitui asumisesta kerty-
villä pisteillä.

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä 
hankintaansa.

– Asumisviihtyvyys parani selväs-
ti! Meidän parvekkeelle paistaa 
pahimmillaan koko päivän ja kesäi-
sin siellä tuli usein liian kuuma niin 
ihmisille kuin kissoillekin. Mutta 
kalvojen ansiosta parvekkeella on 
nyt ollut kiva istua helteelläkin, 
Jaana Hautamäki kertoo.

– Kyllähän siellä on kesällä edel-
leenkin lämmin, mutta aurinko ei 
enää polta, Jouni Karvo lisää.

Kissatkin tykkäävät

Pariskunnan tilava ja viihtyisä 
parveke on ahkerassa käytössä.

– Sen ovi saakin olla kesällä aina 

auki, kun olemme kotona. Tämä on 
meille kuin toinen olohuone. Pojan-
tyttäretkin tykkäävät mieluiten 
leikkiä parvekkeen lattialla, jossa 
on mukavan lämmin, mutta ei tule 
kumminkaan kuuma, Jaana Hauta-
mäki sanoo.

Parvekkeen innokkaimmat käyt-

täjät ovat kuitenkin 14-vuotiaat 
kissasisarukset Sini, Osku ja Topi. 
Ne seuraavat lasien läpi tarkasti 
kotipihan tapahtumia.

– Kissat tulevat hyvin nyrpeinä 
sisälle, jos ulkona on liian kylmä tai 
kuuma, Jaana naurahtaa.

Kalvotuksen jälkeen ei kuumuus 
ole kiusannut kissojakaan, joten 
ne saavat nauttia parveke-elämäs-
tä aina halutessaan. Siellä ne myös 
mieluiten nukkuvat.

Kalvot myös ikkunoihin

Aiemmin asukkaat koittivat hillitä 
kuumaa auringonpaistetta bambu-
säleiköllä, mutta se kärsi kosteu-
desta. 

–  Kyllä nämä kalvot voittavat 
kaikenlaiset verhoviritelmätkin. 
Laseista näkee ihan normaalis-
ti ulos ja niistä voi helposti pestä 
lasten kädenjäljet, Jaana kehuu. 

Aurinkokalvot voi tilata parve-
kelasien lisäksi myös kodin kaik-
kiin ikkunoihin. Jaanan ja Jounin 
asunnossa on kuitenkin sälekaihti-
met, joten heille riitti parvekelasien 
kalvotus.
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LIELAHDEN  naapurissa sijait-
seva vehreä Lintulampi on ollut 
Lähteenmäen perheen kotipaik-
ka jo 25 vuotta. Nyt neljä lasta ovat 
lentäneet pesästä ja vanhemmat 
Asta ja Pasi asuvat Ava-koiran 
kanssa. Oli siis hyvä hetki hyödyn-
tää asumisesta kertyneet pisteet ja 
laittaa koko 4h+k-rivitaloasunnon 
ilme uusiksi. Pienempään vaihta-
minen ei houkutellut, sillä kuusi 
lastenlasta tarvitsevat tilaa leikkiä 
ja temmeltää.

Hyvää palvelua

–  Tapetoimme itse olohuoneen 
ja kaksi makuuhuonetta, maala-
simme eteisen sekä ne olohuo-
neen seinät, joihin ei tullut tapet-
tia. Remonttif irmat kävivät asen-
tamassa keittiöön uudet kaapin-
ovet ja työtasot sekä koko asuntoon 
lattiat. Lisäksi VTS-kodit uusi täällä 
kaikkien asuntojen ikkunat ja ulko-
ovet, Pasi Lähteenmäki luettelee.

– Lopputulos on todella onnistu-
nut. Asunto on nyt niin valoisa kuin 
olla voi, Asta Lähteenmäki sanoo 
tyytyväisenä.

Entisestä muistuttavat enää 
keittiön välitilan värikkäät kaakelit, 
mutta niitäkin varten on jo suun-
nitelmia.

Remppaprojekti alkoi talvella.
– Haimme ensin Lielahden 

K-Raudasta tapettimalleja kotiin 
ja katsoimme mitkä niistä sopivat 
tänne parhaiten. Sitten palasimme 
ostamaan kaikki tarvittavat tapetit, 
maalit, liisterit ja muut tykötarpeet. 
Meillä oli koko ajan myyjä apuna 
ja saimme hyvää palvelua, Pasi 
Lähteenmäki kiittelee.

Mäntypaneelit on aikoinaan tehty 
seiniin omatoimiremonttina, joten 
niiden valkoisen maalin asukkaat 
maksoivat itse. Kaikki muu saatiin 
pisteillä.

Rohkeasti tapetoimaan!

Tapetointi ja maalaus oli pariskun-
nalle tuttua puuhaa eli remontin 
onnistumista ei tarvinnut jännittää.

–  Tai siis Asta tapetoi ja minä 
olin hanslankarina, Pasi tarkentaa 
hymyillen.

– Talvilomaviikko siihen meni ja 
valmista tuli. Rohkeasti vain teke-

mään, jos vain viitseliäisyyttä löytyy. 
Ei tapetointi ja maalaaminen vaike-
aa ole, Asta kannustaa muitakin 
VTS-kotien asukkaita.

Keittiö kuntoon

Keväällä oli sitten keittiön vuoro 
uudistua.

–  Kävimme katsomassa mallit 
Nekalan K-Raudassa. Minulla oli jo 
valmiiksi mielessä valkoiset korkea-
kiilto-ovet, joten valinta oli helppo. 
Myyjä auttoi valitsemaan niihin 
sopivan työtason, Asta kertoo.

– Tmi Otto Leppänen asensi keit-
tiön. Päivä siinä meni ja remontti-
mies teki hyvää jälkeä. Ja niin teki 
myös lattiat asentanut Maalauslii-
ke Vainiomäki. Molempien remont-
tif irmojen työt onnistuivat ihan 
nappiin, aikataulut pitivät ja jäljet 
tuli siivottua, Pasi kehuu.

Hänellä on vinkki asukkaille, jotka 
pohtivat mitä pisteillään tekisivät.

 – Parhaan hyödyn pisteistä saa, 
kun ne käyttää remontteihin. Meil-
lä olisi mennyt tuhansia euroja, jos 
olisimme tämän kaiken maksaneet 
itse. Nyt ei tarvittu kuin pisteitä.

Asta ja Pasi Lähteenmäki 
saavat usein pikkuväkeä 
kylään, nyt sylivuorossa
on Inka.

KAIKKI ONNISTUI
IHAN NAPPIIN!
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SISUSTA KOTI PISTEILLÄ
NYT sinulla on entistäkin enem-
män vaihtoehtoja hyödyntää Pisteet 
kotiin -asukasetupisteitäsi! Voit 
tuttuun tapaan tilata pisteillä kodin 
remontin tai remonttitarvikkeet – 
tai vaikkapa kotisiivouksen. Jos taas 
kaipaat piristystä sisustukseen, niin 
sekin onnistuu. Vaihda vain pisteesi 
etuseteliin, joka käy maksuvälinee-
nä viidessä isossa myymälässä.

Tästä syksystä alkaen voit tehdä 
etusete l ihankinto ja  K-Rauta 
Lielahdessa ja K-Rauta Nekalassa. 
Näiden uusien ostopaikkojen lisäk-
si etusetelin voi käyttää Kalevan ja 
Lielahden Powereissa sekä Ikeassa.

Puhelin ohjaa valaisinta

Lielahden ja Nekalan K-Raudoista 
on aiemminkin voinut hakea tarvik-
keet Pisteet kotiin -remontteihin. 
Nyt pisteet kelpaavat maksuväli-
neeksi kaikkiin ostoksiin. 

– Meillä on laaja valikoima esimer-
kiksi sisustusmattoja ja valaisimia. 
Tarjonnasta on tullut kiitosta, tääl-
tä kun löytyy jokaiselle jotakin, Jari 
Lehti Nekalan K-Raudasta sanoo.

– Kannattaa kertoa heti sisääntu-
lon infossa, että olet tulossa teke-
mään pistehankintoja. Saat ohjeet 
miten toimia ja tarvittaessa myyjän 
avuksesi.

Nekalan K-Raudan uutuus on 
pimeähuone, jossa voi omalla älypu-
helimella testailla kauko-ohjattavia 
valaisimia mukavasti nojatuolilla 
istuskellen. Valoon voi valita ihan 
minkä värisävyn tahansa tunnel-
man mukaan.

Valinnanvaraa riittää

Mikäli  haluat käyttää pistee-
si mieluummin kodin kunnosta-
miseen kuin etuseteliin, niin sovi 
remontista palveluisännöitsijöiden 
kanssa. Saat ostovaltuutuksen, jolla 
voit valita mieleisesi pintamateriaa-
lit VTS-kotien remonttiyhteistyöliik-
keistä, joita ovat K-Raudat ja Starkit 
Lielahdessa ja Nekalassa.

– Päätännän vaikeus voi tietysti 
tulla, sillä meillä myydään enem-
män tapetteja kuin missään muus-
sa Suomen K-Raudassa. Mutta sitä 
varten apuna on 70 ammattitaitois-

ta myyjää, jotka tuntevat valikoiman 
ja auttavat tekemään onnistuneita 
valintoja, Jari Lehti kertoo.

Minkä maalin ostaisin?

– Maaleja ostavalta kysymme aina 
kiiltoastetta, eli se on hyvä miettiä 
etukäteen. Jos kotona on led-valai-
simia, niin perinteinen kiiltävä tai 
puolikiiltävä maali ei ole paras valin-
ta, koska se peilaa valoa. Himmeäm-
pi maali on silloin edustavamman 
näköinen, Lehti neuvoo.

– Väri on myös eri sävyinen riippu-
en siitä, onko huoneen valaisimissa 
hehku- vai ledilamppu. Meiltä löytyy 
valopöytä, jossa maalit voi testata 
kaikilla eri valotyypeillä.

Voit tilata etusetelin kun sinulla 
on vähintään 1000 pistettä. 
Tuhannella pisteellä saat 45,05 
euron arvoisen etusetelin. 
Tarkista oma pistetilanteesi ja 
tee tilaus www.vts.fi/asukkaalle/
asukasedutjatoiminta.

Minkälainen matto piristäisi sinun Minkälainen matto piristäisi sinun 
kotisi syysilmettä? Vaihtoehtoja kotisi syysilmettä? Vaihtoehtoja 
löytyy joka makuun, lupaa Jari löytyy joka makuun, lupaa Jari 
Lehti Nekalan K-Raudasta.Lehti Nekalan K-Raudasta.

Minkälainen matto piristäisi sinun 
kotisi syysilmettä? Vaihtoehtoja 
löytyy joka makuun, lupaa Jari 
Lehti Nekalan K-Raudasta.

LISÄTIETOJA Pisteet kotiin 
-asukasetujärjestelmästä ja
oman pistetilanteesi löydät
osoitteesta
www.vts.fi/asukkaalle/asukas-
edutjatoiminta
Kirjaudu sisään ja seuraa ohjeita.

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

Hyödynnä
omat pisteesi 
– ota yhteyttä
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