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PISTEILLÄ voi parantaa asumis-
mukavuutta monin tavoin. Olisiko 
aika uusia keittiön kaapit ja työta-
sot, eteisen kaappi tai vaikka suih-
kuseinä? Vai haluaisitko piristystä 
asunnon ilmeeseen pienellä pinta-
remontilla? Voit tilata seinän maa-
lauksen tai tapetoinnin vaivatto-
masti ammattilaisten toteuttama-
na, tai hankkia pisteillä vain remp-
patarvikkeet ja tehdä työn itse.

Pisteitä voi käyttää myös palve-

luihin, niillä hoituvat niin siivoukset 
kuin kodinkoneiden asennuksetkin. 
Ja jos olet muuttamassa VTS-kodis-
ta toiseen VTS-kotiin, saat pisteillä 
muuttopalvelun.

Lisäksi tarjolla on sälekaihtimia, 
aurinkoverhoja, liukuovia, palo-
varoittimia, sammutuspeitteitä, 
nestesammuttimia ynnä muuta. 
Voit myös vaihtaa pisteet etusete-
liin, jolla voit ostaa esimerkiksi 
huonekaluja.

Tähän esitteeseen on kerätty 
muutama idea miten voit hyödyn-
tää pisteitäsi, ja nettisivuiltamme 
löydät paljon lisää vaihtoehtoja. 

Tutustu tarjontaan kaikessa 
rauhassa, mieti mitä haluaisit, katso 
paljonko sinulla on käytettävänä 
pisteitä ja tee tilaus juuri silloin, kun 
sinulle sopii sähköisellä palveluti-
lauslomakkeella: www.vts.fi/asuk-
kaalle/sahkoisetpalvelut.

MITÄ SAISI OLLA?
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Pisteet kotiin on VTS-kotien asukasetujärjestelmä, joka palkitsee 
pitkäaikaisesta asumisesta sekä asukastoimintaan osallistumisesta. 
Takasivulta näet mistä kaikesta sinulle kertyy pisteitä.
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Ledeillä lisää valoa ja viihtyvyyttä

KAIPAATKO kaamoksen keskellä kotii-
si lisää valoa? Voit päivittää pisteilläsi 
keittiön työtason, wc:n tai kylpyhuo-
neen vanhan lampun moderniksi 
led-valaisimeksi.

Tiesitkö, että led käyttää jopa 80 
prosenttia vähemmän energiaa 
kuin halogeeni? Tästä huolimat-
ta keittiön työpöydän led-valaisin 
antaa yli kaksinkertaisen valotehon 
vanhaan putkivalaisimeen verrattu-
na, ja wc:n tai kylpyhuoneen led-katto-

valaisimen valoteho vastaa 70 watin 
hehkulamppua. Ledin etuihin kuuluu 

sekin, että valaisin ei kuumene.
Keittiön työpöydän led-valaisi-

meen kahdella pistorasialla tarvit-
set 1500 pistettä, ja wc:n tai kylpy-
huoneen kattovalaisimeen 1000 
pistettä. Pistehinta sisältää asen-
nuksen. Kun valaisimen käyttö-

ikä tulee noin 5–8 vuoden jälkeen 
täyteen, voit tilata VTS-kodeilta 

veloituksetta uuden.

AMANDA HAKANPÄÄN  perhe 
muutti puolitoista vuotta sitten 
toisesta VTS-kodista Petsamoon. 

– Päätimme tilata pisteillä uudet 
tapetit ja nimenomaan niin, että 
ammattilainen tulee tapetoimaan 
meidän puolesta. Meillä kun ei 
sellaisia taitoja ole. 

Perheeseen syntyi tänä vuonna 
vauva, joten kaksivuotias isosisko 
tarvitsi oman huoneen. Tyylikkäät 
tapetit valittiin sitä silmällä pitäen, 
että ne sopivat sekä lastenhuonee-
seen että vanhempien makuuhuo-
neeseen. Huoneita kun voidaan 
vaihtaa päikseen jossakin kohtaa.

– Mietimme tapettia valitessam-
me myös mahdollisia tulevia asuk-
kaita, jos joskus tästä muutamme 
pois. Tämä on sen verran neutraali 
kuvio, että se sopii monen makuun.

Asukkaat kävivät valitsemassa 
tapetin Nekalan K-Raudan isosta 
valikoimasta ja ottivat sen jälkeen 
yhteyttä VTS-koteihin. Yhteydenotto 
tapahtuu kätevästi nettilomakkeel-

la, minkä jälkeen palveluisännöitsi-
jät hoitavat tilauksen kuntoon. Asia 
lähtikin heti rullaamaan eteenpäin.

Työ sujui reippaasti

– Siinä ei montaa päivää mennyt, 
kun tapetoija jo tuli tapettien kans-
sa. Oli kyllä todella hyvä ratkai-
su, että päätimme käyttää pisteet 
ammattilaisen tekemään remont-
tiin. Hän repi ensin vanhan tapetin 
pois, ja alta paljastui vielä vanhem-
pia tapetteja eli tekemistä riitti. 
Ammattilainen myös osasi kohdis-
taa ruudukkokuviot, mikä olisi meil-
le ollut varmasti tuskaa, Amanda 
sanoo hymyillen.

–  Emme olleet aiemmin edes 
valinneet tapetteja, ja etukäteen 
mietinkin, että kuinkahan käy, 
pääsemmekö miehen kanssa 
yhteisymmärrykseen. Mutta tämä 
löytyi yllättävänkin helposti.

Remontti saa asukkailta vain 
kehuja: Työn jälki on siistiä, ja tyyli-

käs, valoa heijasteleva tapetti antaa 
huoneelle aivan uuden ilmeen. 

Amanda Hakanpää on tyytyväi-
nen mahdollisuuteen kunnostaa 
kotia asumisesta kertyvillä pisteillä.

– Oli kiva, että saimme itse valita 
mieleisen tapetin. Kunhan pisteitä 
kertyy lisää, niin teetämme ehkä 
toisenkin huoneen tapetoinnin. 
Olen kyllä vähän haaveillut myös 
peiliovista eteiseen, niin saisi sieltä 
sitten kaikki rojut piiloon.

LASTENHUONE SAI 
KAUNIIT TAPETIT

VÄLITILA on keittiön yläkaappi-
en ja työtason välissä oleva seinä. 
Siihen on saattanut vuosien myötä 
jäädä jälkiä ahkerasta kokkailusta 
tai sen sävy ei ehkä ole ihan omaan 
makuun.

Tähänkin löytyy pisteillä helppo 
ratkaisu! Voit tilata uuden välitila-
levyn, joka päivittää keittiön ilmeen 
siistiksi ja raikkaaksi ilman sen isom-
paa remonttia. Tarkista siis pistesal-
dosi osoitteessa vts.f i/asukkaal-
le/asukasedutjatoiminta ja mikäli 
pisteitä on riittävästi, niin tee sähköi-
nen palvelutilaus: vts.fi/asukkaalle/
sahkoisetpalvelut.

Asentaja tulee kotikäynnille, ottaa 
keittiöstä mitat, sopii asennuk-

sen ajankohdan ja esittelee levy-
mallit, joista voit valita mieluisim-
man. Haluaisitko vaikkapa kiiltävän 
valkoisen levyn tuomaan lisää valoi-
suutta keittiöön? Vai olisiko valintasi 
sittenkin tyylikäs mattaharmaa?

KEITTIÖN VÄLITILAN LEVY

	 Keittiön	välitilan	levy	YHTEEN	seinään:		 3	000	pistettä

	 Keittiön	välitilan	levy	KAHTEEN	seinään:		4	000	pistettä

Voit valita levyn sävyn 
näistä kuudesta 
vaihtoehdosta:
	
  Valkoinen, 
 kiiltävä tai matta.
  Vaalea	harmaa, 
 kiiltävä tai matta.
  Tummanharmaa, 
 kiiltävä tai matta.

RAIKAS ILME 
KEITTIÖÖN



Lue	lisää	www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta

NÄIN SINULLE KERTYY PISTEITÄ
ASUKASETUPISTEITÄ kertyy kaikil-
le VTS-kotien asukkaille asumiskuu-
kausista, vuokranmaksusta ajallaan, 
erilaisista asukastoiminnan luot-
tamustehtävistä sekä voimassa 
olevasta kotivakuutuksesta, jonka 
vakuutusnumero on ilmoitettu 
palvelukeskukseemme  (palvelu-
keskus@vts.fi). Pisteitä ei voi saada 
takautuvasti.

VTS-kotien uudet asukkaat on 
liitetty Pisteet kotiin -asukasjärjes-

telmään vuokrasopimuksen allekir-
joittamisella 1.5.2011 lähtien. Pisteet 
kertyvät liittymispäivästä alkaen ja 
vain täysiltä asumiskuukausilta. 

Pisteitä kertyy vuokrasopimuk-
sen allekirjoittaneille sopimusosa-
puolille. Aktiivisesta asukastoimin-
nasta kertyvät pisteet ovat henkilö-
kohtaisia, mutta kaikki muut pisteet 
jaetaan tasan vuokrasopimuksen 
osapuolten kesken. 

Esimerkiksi liittymispisteinä anne-

taan 500 pistettä. Jos vuokrasopi-
muksen on allekirjoittanut kaksi 
henkilöä, pisteet jaetaan heidän 
kesken. Tällöin molemmat saavat 
250 pistettä.

Oheisesta pistekertymätaulukosta 
näet mistä kaikesta pisteitä kertyy ja 
minkä verran. Oman pistekertymä-
si voit tarkistaa netistä osoitteessa 
www.vts.fi/asukkaalle/asukasedut-
jatoiminta.

• LIITTYMISPISTEET PISTEKERTYMÄ
Nykyiset asukkaat,  500 pistettä
kun liittyvät mukaan pistejärjestelmään. 
Uudet asukkaat,  500 pistettä
kun liittyvät mukaan pistejärjestelmään. 

• ASUMISAIKAPISTEET PISTEKERTYMÄ
Asumispisteet  Kultakin asumiskuukaudelta
voimassaolevan vuokrasopimuksen osalta. kertyy 20 pistettä kuukaudessa.
 
Lisäbonukset tavoitevuosista Vuosibonusten laskenta alkaa
24 kk = 500 lisäpistettä siitä päivästä lukien, kun
60 kk = 500 lisäpistettä henkilö on liittynyt
120 kk = 1000 lisäpistettä pistejärjestelmään.
  

• VUOKRANMAKSUPISTEET PISTEKERTYMÄ
Vuokran maksaminen ajallaan. 20 pistettä/kuukausi

• PISTEET KOTIVAKUUTUKSESTA PISTEKERTYMÄ
Voimassa oleva kotivakuutus. 200 pistettä, kun ilmoitus on
Asukas ilmoittaa palvelukeskukseen tehty palvelukeskukseen. Siitä
nimensä, vakuutusyhtiön nimen ja eteenpäin 10 pistettä/kuukausi
kotivakuutuksen numeron.  Pistekertymät eivät kerry
 takautuvasti.

• ASUKASTOIMINTAPISTEET PISTEKERTYMÄ
Asukastoimikunnan jäsen,
turvallisuuspäällikkö, varapuheenjohtaja,
yhdyshenkilö, digineuvoja. 25 pistettä/kk

Asukastoimikunnan taloudenhoitaja,
ympäristöohjaaja tai ekotiimiläinen. 50 pistettä/kk

Asukastoimikunnan sihteeri. 70 pistettä/kk

Asukastoimikunnan puheenjohtaja. 90 pistettä/kk

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

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


