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PISTEITÄ voi hyödyntää monin 
tavoin kodin ehostukseen, sisus-
tukseen ja palveluihin. 

Katso kaikki vaihtoehdot netti-
sivuiltamme, tarkista samalla 
pistesaldosi ja kerro meille mitä 
saisi olla. Tilausohjeet ja pisteker-
tymätaulukon löydät myös tämän 
esitteen takasivulta.

Laatutyötä tekevät ammattilai-
set toteuttavat toivomasi remontit, 
siivoukset ja asennustyöt. Halutes-
sasi voit myös itse maalata tai tape-

toida, ja tällöin saat pisteillä kaikki 
tarvittavat remppatarvikkeet. 

Jo yhdenkin seinän tai huoneen 
pintaremontti tuo kotiin uutta 
raikasta ilmettä. Isompaa muutos-
ta kaipaava uudistaa vaikka koko 
keittiön mieleisekseen.

Pienellä pistemäärällä voit paran-
taa kodin turvallisuutta hankki-
malla esimerkiksi palovaroittimen 
tai sammutuspeitteen. Tarjolla on 
myös led-valaisimia keittiöön ja 
kylppäriin.  Vai tarvitsetko kodin-

koneen asennuspalvelun ja samal-
la vanhan laitteen poiskuljetuksen? 
Sekin hoituu! 

Ja mikäli vaihdat asuntoa VTS-
kodista toiseen, on käytössäsi 
reipas muuttopalvelu.

Tässä esitteessä kerrotaan pisteil-
lä  tilattavista säilytysratkaisuista,  
siivouspalveluista sekä erilaisista 
vaihtoehdoista, joilla voit suojata 
parveketta ja koko asuntoa aurin-
gon paahteelta. Olisiko sinulla 
tarvetta esimerkiksi sälekaihtimille?

PIRISTÄ KOTIA 
PISTEILLÄ 
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Pisteet kotiin on VTS-kotien asukasetujärjestelmä, joka palkitsee
pitkäaikaisesta asumisesta sekä osallistumisesta asukastoimintaan.
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KOTI PISTEILLÄ 
JÄRJESTYKSEEN

ARKEA helpottaa, kun aikaa ei 
mene tavaroiden etsimiseen. Mutta 
miten tässä voi onnistua? 

Yksi ratkaisu on hankkia pisteil-
lä eteiseen kaappi, jossa on hylly-
jen lisäksi vaatetanko tai säilytysko-
rit. Tai jos kotona on jo kaappi, niin 
siellä olevat tavarat saa näppäräs-
ti katseilta piiloon peililiukuovella, 
joka tuo kotiin valoa ja tilan tuntua.

Pelkkä kaappi ei kuitenkaan 
yksin ratkaise ongelmaa, jos koto-
na on kunnon tavarakaaos. Silloin 
tarvitaan inventaario, turhien tava-
roiden laitto kiertoon ja selkeä 
suunnitelma mihin mikäkin tavara 
kuuluu.

Älä lykkää 
aloittamista

VTS-kodeilla työskentelevä ympä-
ristöalan opiskelija Milla Havan-
ka tekee myös ammattijärjestä-
jän keikkoja ja tietää kokemukses-
ta, että tärkeintä on tarttua ripeästi 
toimeen.

– Aloittaminen on ehdottomasti 
vaikeinta. Sitä aina lykätään tuon-
nemmaksi ja työmäärä vain kasvaa 
kuukausi kuukaudelta, Milla on 
huomannut.

Hankalaa on myös tavarasta 

luopuminen, vaikka se onkin usein 
ehdoton edellytys järjestyksen 
saavuttamiselle.

– Tämä on etenkin luovien ihmis-
ten ongelma, kun kaikenlaista käsi-
työ- ja askartelumateriaalia olisi 

TÄMÄN VERRAN PISTEITÄ TARVITSET:

 Vaatekaappien peililiukuovet  .........................  2500 pistettä

 Pariovellinen peililiukuovi ....................  3000–5000 pistettä

 Kaappi eteiseen:
- 0–3 hyllyä + vaatetanko  ......................................  2500 pistettä
- 0–3 hyllyä + 1 kori  ....................................................3000 pistettä 
- 0–3 hyllyä + 2 koria  ..............................................  3 500 pistettä
- 0–3 hyllyä + 3 koria  .............................................  4 000 pistettä

Hinnat sisältävät asennuksen. Mikäli tilataan vain kaappi, ei 
liukuovia, niin mittaus- ja asennuskäynnistä veloitetaan 1000 
pistettä.

hyvä olla ihan vain varmuuden vuoksi. 
– Kannattaa ensin tehdä suunni-

telma mitä ja milloin aikoo kaikesta 
tehdä, ja sitten säästää vain tarvittavat 
tarvikkeet.

Mahdollisimman helppo 
systeemi auttaa onnistumaan

Mikä sitten on syynä siihen, että järjes-
tys ei säily?

– Suurin ongelma on lajittelun puute 
eli kaikenlaista sekalaista tavaraa on 
kaikkialla. On hyvä vähän miettiä suun-
taviivoja mitä missäkin kaapissa säily-
tetään, Milla Havanka neuvoo järjeste-
lyä aloittavia.

– Liian monimutkaisia systeemejä 
kannattaa kuitenkin välttää. Jos käsi-
neet pitää lajitella koreihin väreittäin 
tai lapsen pitää kiivetä jakkaralle, jotta 
ylettyy laittamaan takin kaappiin, niin 
homma tuskin toimii.

– Tärkeintä onkin, että tavaroiden 
laitto oikealle paikalle käy kaikilta 
perheenjäseniltä mahdollisimman 
helposti.

Jos ajatuskin kevätsiivouksesta uuvuttaa, niin 
muista, että pisteillä saat ammattilaisen töihin 
ja puhtaat ikkunat superhelposti.

  L aps iperh eessä 
kannattaa olla tarkka-

na, että esillä ja käytös-
sä on vain sopivan kokoi-

sia vaatteita ja kenkiä – pienet 
kiertoon tuttaville tai kirpparille, varaa 
niille jokin paikka odottamaan poisvie-
mistä.

  Korit ja läpinäkyvät tai hyvin nimi-
koidut laatikot helpottavat tavaroiden 
löytämistä: ei irtokasoja ja muovipus-
seja.

  Jos säilytystilaa on niukasti, tava-
roiden kanssa pitää toimia tiukas-
ti – kyseenalaista jokainen ”tätä voi 
joskus vielä tarvita” -tavara, pidä tava-
rat hyvässä järjestyksessä, kierrätä ja 
hanki vain tarpeeseen.

 Tee järjestyksen ylläpitäminen etei-
sessä helpoksi kaikille. Mieti miten 
sisälle tullaan ja miten lähdetään, 
mistä kaikki otetaan ja mihin laitetaan.

AURINKOISET PISTEHINNAT:

 Parvekelasituksien
  aurinkoverhot  ............................ 2500–5000 pistettä
 Auringonsuojakalvo ikkunaan
  tai parvekelasiin  ..............................700 pistettä / m2

 Yhden huoneen sälekaihtimet  .......1000 pistettä
 Tupakeittiön sälekaihtimet  ..............1500 pistettä

 Kodin siivous 2 tuntia  ..........................1200 pistettä
 Kodin siivous 3 tuntia  ..........................1800 pistettä
 Kodin siivous 4 tuntia   .......................2400 pistettä

Millan
vinkit:

Keväisiä hankintoja
KIRKKAAT ikkunat ja raikkaan puhdas koti piristävät aina, 
mutta erityisesti kevätauringon paistellessa. Voit tilata 
pisteilläsi ammattisiivoojan laittamaan koko kodin kevät-
kuntoon tai siivoamaan vain esimerkiksi keittiön tai kylpy-
huoneen – tai pesemään ikkunat ja parvekelasit juuri sopi-
vasti kesän kynnyksellä.

Alkavaa parvekekautta ajatellen pisteitä voi hyödyntää 
myös auringonsuojakalvon tai aurinkoverhon hankin-
taan. Auringonsuojakalvo ei estä näkyvyyttä, mutta pois-
taa 99 prosenttia auringon UV-säteilystä, 60 prosenttia 
lämpösäteilystä ja liki puolet häikäisystä. Sen voi asentaa 
joko parvekelasien tai asunnon ikkunan pintaan. 

Aurinkoverhot parvekkeelle,
sälekaihtimet ikkunoihin

Parvekkeelle on tarjolla myös tyylikkäät aurinkoverhot. 
Parvekelasien eteen asennettavat verhot pysäyttävät 
jopa 80 prosenttia auringon lämpösäteilystä ja poistavat 
häikäisyä. Näkösuojaakin tarjoavat verhot on helppo siir-
tää sivuun aina, kun haluat nauttia auringon lämmöstä.

Ikkunalasien väliin asennettavilla laadukkailla sälekaih-
timilla on kätevää säädellä kotiin pääsevän valon määrää. 
Lisäksi kaihtimet suojaavat asuntoa paahteelta.

Ammattitaitoinen asennuspalvelu kuuluu aina kaikkien 
auringonsuojakalvojen, aurinkoverhojen ja sälekaihdinten 
pistehintaan.
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NÄIN SINULLE KERTYY PISTEITÄ
ASUKASETUPISTEITÄ  ker tyy 
asumiskuukausista, vuokranmak-
susta ajallaan, erilaisista asukas-
toiminnan luottamustehtävistä 
sekä voimassa olevasta kotivakuu-
tuksesta, jonka vakuutusnumero 
on ilmoitettu palvelukeskukseem-
me (palvelukeskus@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
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