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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 vuokrasopimuk-
sen osapuolille asuttujen kuukau-
sien mukaan ja vuokran maksa-
misesta ajallaan. Lisäpisteitä saa 
asukastoimintaan osallistumises-
ta ja voimassa olevasta kotivakuu-
tuksesta (ilmoita vakuutusnumero 

ja vakuutusyhtiö meille osoittee-
seen palvelukeskus@vts.fi). Pitkään 
asuneille on luvassa myös vuosibo-
nuksia.

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 ja kodin turvavarusteita. Katso 
kaikki vaihtoehdot ja oma pistesal-
dosi nettisivuiltamme –  ja kerro 
meille mitä saisi olla!

OTA PISTEET 
KÄYTTÖÖN!
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VTS-KODISTA toiseen VTS-kotiin 
vaihtavan muutto sujuu mukavas-
ti pisteillä. Muuttopalvelun hinta on 
3000–6000 pistettä asunnon koon 
ja irtaimiston määrän mukaan, ja se 
sisältää muuttajat, muuttolaatikot 
ja -auton.

Tuija Matikka suosittelee palve-
lua lämpimästi. Hän muutti tänä 
vuonna puolisonsa kanssa Multisil-
lasta Hyhkyyn, jonne oli perusparan-
nuksen myötä valmistunut esteetön 
kiinteistö. Edellisessä kotitalossa piti 
kulkea portaita, mikä kävi hankalak-
si Tuijan miehelle.

– Sain hyvää palvelua VTS-kodeil-
ta, kun kerroin, että tarvitsemme 
esteettömän kodin. Tämä nykyi-
nen Vaakonkadun talo onkin aivan 
ihana, meillä esimerkiksi on iso 
terassi, jonne pääsee sujuvasti 
pyörätuolilla.

Muuttoa suunnitellessaan Tuija 
luki Asukasviestin mukana tullutta 
Pisteet kotiin -esitettä, jossa kerrot-
tiin, että pisteillä voi tilata ammat-
tilaiset hoitamaan koko muuttorul-
janssin.

– Innostuin ihan hirveästi. Tästä 

palvelusta oli meille todella suuri 
apu, sillä emme ole enää nuoria 
emmekä olisi yksin pystyneet tava-
roita kantamaan. Nyt ei tarvinnut 
vaivata sukulaisiakaan.

Tuija Matikka soitti VTS-kotien 
palveluisännöitsijälle ja asia hoitui 
sujuvasti. Kolmiosta muuttaminen 
maksoi 5 000 pistettä, joista puolet 
otettiin Tuijan ja puolet hänen 
miehensä pistetililtä.

–  Pian jo Martelan mies soitti 
minulle ja sovimme, että he tuovat 
meille 30 laatikkoa viikkoa ennen 
muuttoa. Sain myös hyviä neuvoja 
pakkaamiseen. 

Reippaat miehet 
muuttivat ripeästi

Vaakonkadun talon perusparannus 
valmistui niin, että muuttamaan 
päästiin 16. helmikuuta.

– Muuttopäivä sujui tosi hienos-
ti. Muuttomiehet tulivat aamulla 
kuten oli sovittu ja muutto oli tehty 
jo kymmenen jälkeen aamupäiväl-
lä. Se kävi kyllä näppärästi, kun oli 
reippaita miehiä töissä. Eihän muut-

toa olisi voinut tämän helpommin 
tehdä!

Maisemanvaihdos
teki hyvää

Kaikki tavarat tulivat ehjänä peril-
le uuteen kotiin, herkästi särkyvät 
kuten lasivitriini ja televisio suojat-
tiin matkan ajaksi pehmusteilla. 
Laatikot sai pitää viikon muuton 
jälkeen, mutta ne luvattiin hakea 
jo aiemminkin, jos asukkaat niin 
toivoivat.

Miten asuminen on nyt lähtenyt 
sujumaan toisella puolella kaupun-
kia?

–  Asuimme Multisillassa yli 40 
vuotta, joten olemme kotiutuneet 
pikkuhiljaa tänne länteen. Maise-
manvaihdos on kyllä tehnyt tosi 
hyvää, ja lisäksi työmatkani lyhe-
ni muuton myötä kävelymatkaksi. 
Olen todella onnellinen, että tämä 
muutto järjestyi näin sujuvasti. 

”EIHÄN MUUTTOA VOI 
HELPOMMIN TEHDÄ!”
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Kuvan upouusi Opiskelijankadun asun-
to odotteli viime vuonna omien asukkai-
densa saapumista. Onko sinulla suun-
nitelmissa muutto toiseen VTS-kotiin? 
Tilaa muuttopalvelu pisteillä.
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TIESITKÖ ,  että voit hyödyntää 
Pisteet kotiin -asukasetupisteitäsi 
myös ammattilaisen tekemään koti-
siivoukseen? 

Näin kesän kynnyksellä etenkin 
ikkunoiden tai parvekelasien pesu 
voisi houkutella. 

Tai miksi et hemmottelisi itseä-
si ja kutsuisi ammattilaista hoita-
maan ne haastavammat isommat 
siivoukset, jotka olet ajatellut tehdä 
”sitten joskus”. 

Ammatt is i ivooja  puhdistaa 
esimerkiksi kylpyhuoneen pintty-
neet liat 2–3 tunnissa. 

Valinnanvaraa riittää

Voit tilata siivousta kahdesta tunnis-
ta ylöspäin oman pistetilanteesi 
mukaan. Kerrothan tilausta tehdes-
säsi mitä haluat siivottavan. 

Tässä joitakin esimerkkejä tarjol-

la olevista siivouspalveluista: Hellan/
uunin pesu, jääkaapin pesu, jääkaa-
pin ja lieden taustan puhdistami-
nen, kylpyhuoneen/wc:n/saunan 
pesu, ikkunoiden ja parvekelasien 
pesu, hyllyjen ja yläpölyjen pyyhin-
tä, lattioiden imurointi ja moppaus.

Muista siirtää tavarat siivouksen 
tieltä esimerkiksi ikkunan tai parve-
kelasien edestä ennen siivoojan 

saapumista, jotta tilattu siivousaika 
voidaan käyttää siivoukseen.

Pisteillä ei tehdä 
muuttosiivouksia

Siivousta ei voi hyödyntää poismuu-
ton yhteydessä tehtävään loppusii-
voukseen

KELPAISIKO 
KEVÄTSIIVOUS?

KOTISIIVOUKSEN PISTEHINNAT

2 tuntia  1 200 pistettä
3 tuntia  1 800 pistettä
4 tuntia  2 400 pistettä

Lisätunneista veloitetaan 600 pistettä / tunti.



Lue lisää www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta

Hyödynnä
omat pisteesi 
LISÄTIETOJA Pisteet kotiin 
-asukasetujärjestelmästä ja
oman pistetilanteesi löydät
osoitteesta
www.vts.fi/asukkaalle/
asukasedutjatoiminta
Kirjaudu sisään ja seuraa
ohjeita.

Tee pistehankinnat 
tilauslomakkeella

PISTEET KOTIIN -etupis-
teillä hankittavat palvelut 
ja remonttitarvikkeet yms. 
kannattaa aina tilata sähköi-
sellä palvelutilauslomak-
keella. Silloin tilaus löytää 
varmasti tiensä suoraan 
palveluisännöitsijälle.
Palvelutilauslomake löytyy 
osoitteesta www.vts.fi/asuk-
kaalle/sahkoisetpalvelut ja 
edellyttää kirjautumista.
Kaikissa remontointiin ja
asennuksiin liittyvissä
hankinnoissa asukkaita
neuvoo palveluisännöinti 
palveluisannoitsijat@vts.fi

ONKO teillä kotona tai parvekkeella 
toisinaan turhan lämmin? Ei huol-
ta, pisteillä löytyy ratkaisu tähänkin. 
Lisäksi voit valita, torjutko auringon 
lämpösäteilyä mieluummin aurin-
gonsuojakalvolla vai aurinkoverhoil-
la.

Liki näkymätön auringonsuoja-
kalvo asennetaan asunnon ikkunoi-
den ja/tai parvekelasien pintaan. Se 
siis ei estä näkyvyyttä, mutta pois-
taa 99 prosenttia UV-säteilystä, 60 
prosenttia lämpösäteilystä ja liki 
puolet häikäisystä. Kalvo ei haittaa 
ikkunanpesua, sillä se on suojattu 
naarmuuntumiselta.

Auringonsuojakalvon hinta on 700 
pistettä/neliömetri, sisältäen asen-
nuksen.

Verhoista saa hyvän
aurinko- ja näkösuojan

Parvekelasien eteen asennettavat 
aurinkoverhot saa helposti sivuun 
silloin, kun haluaa nautiskella täysil-
lä kesän valosta ja lämmöstä. Mutta 
aina tarvittaessa ne on mukava 
vetää lasien eteen antamaan suojaa 
auringon paahteelta – tai vaikka 

ohikulkijoiden uteliailta katseilta. 
Tyylikkäät verhot pysäyttävät jopa 
80 prosenttia auringon lämpösä-
teilystä ja poistavat myös häikäisyä.

Parvekelasituksien aurinkover-
hojen hinta on 2500–5000 pistettä 
parvekkeen lasitettujen sivujen leve-
yden ja määrän mukaan. Esimer-
kiksi 300 cm leveään parvekelasiin 
tarvitaan neljä verhoa ja hinnaksi 
tulee 2 500 pistettä, sisältäen asen-
nuksen.

Tyylikkäät au-
rinkoverhot te-
kevät lasitetusta 
parvekkeesta 
suojaisan kesä-
huoneen. Kuva: 
SOL-kaihdin.

HELPOTUSTA 
HELTEESEEN

Parvekelasien eteen
asennettavat

aurinkoverhot saa
helposti sivuun silloin, 
kun haluaa nautiskella
täysillä kesän valosta ja 

lämmöstä. 
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