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OTA
PISTEET
KOTIIN!

Pisteet kotiin on VTS-kotien asukasetujärjestelmä. Se palkitsee
asukkaita pitkäaikaisesta asumisesta ja kannustaa osallistumaan
asukastoimintaan sekä asumisviihtyvyyden kehittämiseen.
PISTEITÄ voi hyödyntää monipuolisesti oman kodin kunnostukseen,
sisustukseen ja palveluihin. Piristyisikö olohuoneen ilme maalatulla tehosteseinällä tai persoonallisella tapetilla?
Haluaisitko asennuttaa sälekaihtimet, parvekelasituksen aurinkoverhot tai keittiön kaapistoihin uudet

ovet? Jos koti kaipaa näin talvipimeällä lisää valoa, niin tilaa ledvalaisimet asennuspalveluineen. Valittavana on myös ammattilaisen tekemä kotisiivous.
Pisteet voi lunastaa myös etusetelinä, jolla voit hankkia kodin viihtyvyyttä parantavia tavaroita. Käyttämällä pisteitä kodin pintaremont-

tiin, saat kuitenkin niiden rahallista
arvoa huomattavasti suuremman
hyödyn.
Voit katsoa kaikkien tarjolla olevien hankintojen pistehinnat tämän
esitteen keskiaukeamalta. Takasivun taulukosta puolestaan näet
miten pisteet kertyvät. Sitten vain
valitsemaan ja tilaamaan!
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Lue lisää www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta

ASUNNON SISUSTUS JA KALUSTUS,
SISÄLTÄÄ ASENNUKSEN
Yhden huoneen sälekaihtimet
Tupakeittiö

1000 pistettä
1500 pistettä

Parvekelasituksien aurinkoverhot

2500–5000 pistettä

Vaatekaappien liukuovet
Pariovellinen liukuovi
Liukuoven jakopuite
Yksittäinen vaatekaapin ovi

2500 pistettä
3000–5000 pistettä
500 pistettä
1500 pistettä

Kaappi eteiseen
0-3 hyllyä + vaatetanko
0-3 hyllyä + 1 kori
0-3 hyllyä + 2 koria
0-3 hyllyä + 3 koria
Sisältää paikoilleen asennuksen.
Mikäli tilatataan vain kaappi,
ei liukuovia, niin mittaus- ja
asennuskäynnistä
veloitetaan 1000 pistettä.

MITÄ SAISI OLLA?
TARVIKKEET
OMATOIMISIIN REMONTTEIHIN

KODIN SIIVOUS

Koko asunnon seinien pintaremontti

3000 pistettä

Kahden tunnin kotisiivous

Asuinhuoneen pintaremontti

1000 pistettä

3 tunnin kotisiivous

1800 pistettä

Yhden seinän pintaremontti

500 pistettä

4 tunnin kotisiivous

2400 pistettä

VTS-KODEILTA TILATUT REMONTIT
SISÄLTÄEN TYÖN JA TARVIKKEET
Koko asunnon seinien pintaremontti

5000 pistettä

Asuinhuoneen seinien pintaremontti 2000 pistettä
Asuinhuoneen
yhden seinän pintaremontti

1000 pistettä

Lattiaremontti / yksiö tai kaksio
Lattiaremontti / kolmio tai isompi
Lattiaremontti / yksi huone

7500 pistettä
9500 pistettä
4000 pistettä

Asukas tyhjentää huoneet ja tarvittaessa muuttaa
remontin ajaksi itse hankkimaansa evakkoasuntoon. Tarkemmat ohjeet palveluisännöitsijältä.
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1200 pistettä

2500 pistettä
3000 pistettä
3500 pistettä
4000 pistettä

Keittiön kaappeihin uudet ovet,
uudet etulevyt vetolaatikoihin ja
uusi työtaso

8000 pistettä

Keittiön välitilan levy 1 seinään
Keittiön välitilan levy 2 seinään

3000 pistettä
4000 pistettä

Keittiön työpöydän led-valaisin
kahdella pistorasialla

1500 pistettä

Wc:n tai kylpyhuoneen
led-kattovalaisin

1000 pistettä

Auringonsuojakalvo ikkunaan
tai parvekelasiin

700 pistettä / m2

Suihkuseinä ja verhokisko
kylpyhuoneeseen.

3200 pistettä

ASENNETTAVAT
TURVAVARUSTEET
Ovisilmä, 16 mm

1000 pistettä

Oven turvaketju

1000 pistettä

Ovisilmä ja turvaketju

1200 pistettä

KODIN TURVALAITTEET
Palovaroitin
Housegard SA4015 Optinen

100 pistettä

Sammutuspeite 120 cm x 180 cm

100 pistettä

Nestesammutin,
Gloria SDPHE6 6L

1000 pistettä

MUUTTOPALVELU
Muuttopalvelu muuttaessasi VTSkotien asunnosta toiseen VTS-kotiin.
Sis. muuttoauto, -miehet ja -laatikot.
3000–6000 pistettä asunnon koon mukaan.

KODINKONEIDEN
ASENNUSPALVELUT
Astianpesukoneen asennus
sis. turvakaukalo
(1. käynti veloitukseton)

Veloitukseton
palvelu

Pyykinpesukoneen asennus

1000 pistettä

Kuivausrummun asennus

1000 pistettä

Pesutornin asennus
(pesukone ja kuivausrumpu)

1500 pistettä

Vanhan laitteen kuljetus
kierrätettäväksi

1000 pistettä

Lisätyöt

ETUSETELI
45,05 euron arvoinen etuseteli,
joka käy maksuvälineenä Ikeassa,
Lielahden ja Nekalan
K-Raudoissa sekä Kalevan ja
Lielahden Powereissa.

1000 pistettä

1500 pistettä
/tunti
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• LIITTYMISPISTEET

PISTEKERTYMÄ

Nykyiset asukkaat,
kun liittyvät mukaan pistejärjestelmään.
Uudet asukkaat,
kun liittyvät mukaan pistejärjestelmään.

500 pistettä

• ASUMISAIKAPISTEET

PISTEKERTYMÄ

500 pistettä

Hyödynnä
omat pisteesi
– ota yhteyttä

Asumispisteet
Kultakin asumiskuukaudelta
voimassaolevan vuokrasopimuksen osalta. kertyy 20 pistettä kuukaudessa.

LISÄTIETOJA Pisteet kotiin
-asukasetujärjestelmästä ja
Lisäbonukset tavoitevuosista
Vuosibonusten laskenta alkaa
oman pistetilanteesi löydät
24 kk = 500 lisäpistettä
siitä päivästä lukien, kun
osoitteesta
60 kk = 500 lisäpistettä
henkilö on liittynyt
www.vts.fi/asukkaalle/
120 kk = 1000 lisäpistettä
pistejärjestelmään.
asukasedutjatoiminta
		
Kirjaudu sisään ja seuraa
ohjeita.

• VUOKRANMAKSUPISTEET

PISTEKERTYMÄ

Vuokran maksaminen ajallaan.

20 pistettä/kuukausi

• PISTEET KOTIVAKUUTUKSESTA

PISTEKERTYMÄ

Voimassa oleva kotivakuutus.
Asukas ilmoittaa palvelukeskukseen
nimensä, vakuutusyhtiön nimen ja
kotivakuutuksen numeron.

200 pistettä, kun ilmoitus on
tehty palvelukeskukseen. Siitä
eteenpäin 10 pistettä/kuukausi
Pistekertymät eivät kerry
takautuvasti.

• ASUKASTOIMINTAPISTEET

PISTEKERTYMÄ

Asukastoimikunnan jäsen,
turvallisuuspäällikkö, varapuheenjohtaja,
yhdyshenkilö, digineuvoja.

25 pistettä/kk

Asukastoimikunnan taloudenhoitaja tai
ympäristöohjaaja.

50 pistettä/kk

Asukastoimikunnan sihteeri.

70 pistettä/kk

Asukastoimikunnan puheenjohtaja.

90 pistettä/kk

Kaikissa remontointiin ja
asennuksiin liittyvissä
hankinnoissa asukkaita
neuvovat
palveluisännöitsijät
puh. 020 127 7277
soittoaika ma-pe 9–11
palveluisannoitsijat@vts.fi

Pisteet kertyvät vain yhdestä asukastoimikunnan tehtävästä
kerrallaan eli siitä toimesta, josta saa eniten pisteitä.

NÄIN SINULLE KERTYY PISTEITÄ
ASUKASETUPISTEITÄ kertyy kaikille VTS-kotien asukkaille asumiskuukausista, vuokranmaksusta ajallaan,
erilaisista asukastoiminnan luottamustehtävistä sekä voimassa
olevasta kotivakuutuksesta, jonka
vakuutusnumero on ilmoitettu
palvelukeskukseemme (palvelukeskus@vts.fi). Pisteitä ei voi saada
takautuvasti.
VTS-kotien uudet asukkaat on
liitetty Pisteet kotiin -asukasjärjes-

telmään vuokrasopimuksen allekirjoittamisella 1.5.2011 lähtien. Pisteet
kertyvät liittymispäivästä alkaen ja
vain täysiltä asumiskuukausilta.
Pisteitä kertyy vuokrasopimuksen allekirjoittaneille sopimusosapuolille. Aktiivisesta asukastoiminnasta kertyvät pisteet ovat henkilökohtaisia, mutta kaikki muut pisteet
jaetaan tasan vuokrasopimuksen
osapuolten kesken.
Esimerkiksi liittymispisteinä anne-

taan 500 pistettä. Jos vuokrasopimuksen on allekirjoittanut kaksi
henkilöä, pisteet jaetaan heidän
kesken. Tällöin molemmat saavat
250 pistettä.
Oheisesta pistekertymätaulukosta
näet mistä kaikesta pisteitä kertyy ja
minkä verran. Oman pistekertymäsi voit tarkistaa netistä osoitteessa
www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta.

Lue lisää www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta

