ERITYISUIMAKORTTI

Kiuruvesi

Mikä tarkoitus ja tavoite erityisuimakortilla on?
Eettisesti ja liikuntakulttuurin tasa-arvoisuuden näkökulmasta tarkasteltuna yhteiskunnan tulisi
tarjota vammaisille ja pitkäaikaissairaille jäsenilleen heille soveltuvia liikuntamahdollisuuksia.
Perinteisen ohjatun toiminnan lisäksi lähitulevaisuudessa on tärkeää vahvistaa sellaisen
omaehtoisen tai avustajan kanssa suoritetun liikunnan edellytyksiä, joka voi toteutua säännöllisesti
lähes päivittäin ja lähiympäristössä.
(Erityisryhmien liikunta 2000 – toimikunnan mietintö 1996,15)
Erityisuimakortin tavoitteena on mahdollistaa omaehtoinen, säännöllinen ja usein toistuva
harrastaminen edullisesti.
Kenelle tarkoitettu?
Erityisuimakortti on tarkoitettu kiuruvetiselle henkilölle, jolla on jokin sairaus, vamma tai
merkittävä terveydellinen haitta, jonka omatoimista hoitoa ja kuntoutusta uimahallipalvelut
(vesiliikunta) tukevat.
Erityisuimakorttia voi hakea henkilö, jolle on myönnetty:
- invalidien pysäköintilupa
- näkövammaiskortti
- kela-kortin tunnus 203 (Astma)
- kela-kortin tunnus 103 (Diabetes)
- kela-kortin tunnus 108 (Lihastauti)
- kela-kortin tunnus 109 tai 303 (MS-tauti)
- kela-kortin tunnus 110 (Parkinsonintauti)
- kela-kortin tunnus 112 tai 188 (Psykiatriset sairaudet)
- kela-kortin tunnus 202 (Reuma)
- kela-kortin tunnus 206 (Sepelvaltimotauti)
- kela-kortin tunnus 201 (Sydämen vajaatoiminta)
- kela-kortin tunnus 111 (Epilepsia)
- kantavien nivelten osittaiset tekonivelet tai proteesit
- diagnosoitu alaraajan (lonkka/polvi) nivelrikko, jonka vaikeusaste 2 tai suurempi Kellgrenin ja
Lawrencen luokituksella
- olkanivelen tekonivel tai proteesi
Miten erityisuimakorttia haetaan?
Erityisuimakorttia haetaan täyttämällä hakemuslomake.
Hakemukseen merkitään jokin seuraavista perusteluista:
 kela-kortissa oleva erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus
 lääketieteellinen selvitys tai dokumentti tekonivelestä/proteesista kantavissa nivelissä
 lentoliikennettä varten annettu kortti tekonivelestä/ proteesista
 lääketieteellinen selvitys tai lääkärin lausunto alaraajan (lonkka/polvi) nivelrikosta ja sen
vaikeusaste Kellgrenin ja Lawrencen luokituksella
 invalidipysäköintikortti
 näkövammakortti

Hakemukseen liitetään mukaan
1. passikuva tai vastaava (myös digitaalinen kuva hyväksytään) ja
2. jokin seuraavista:






kopio kelakortin etu- ja takakannesta (kela-tunnus näkyviin)
kopio invalidipysäköintiluvasta (voimassaoloaika näkyviin)
kopio näkövammakortista (myöntämisajankohta näkyviin)
kopio lentoliikennettä varten annetusta kortista
kopio lääketieteellisestä selvityksestä tai dokumentista, josta käy ilmi
kantavien nivelten osittainen tekonivel/ proteesi
 kopio lääketieteellisestä selvityksestä tai lääkärin lausunnosta, josta
käy ilmi diagnosoitu alaraajan (lonkka/polvi) nivelrikko ja sen
vaikeusaste Kellgrenin ja Lawrencen luokituksella
2. jos haetaan avustajan käyttöoikeutta niin erillinen avustajahakemus liitteeksi
Mistä hakemuslomakkeita löytyy?
Hakemuslomakkeita saa liikuntatoimistosta, kaupungintalon neuvonnasta, Kiuruveden uimahallista
ja internetistä osoitteesta www.kiuruvesi.fi / liikunta-ja ulkoilu/ erityisliikunta.
Mikä on erityisuimakortin voimassaoloaika?
Oikeus erityisuimakorttiin voidaan myöntää samaksi ajaksi kuin siihen oikeuttavasta vammasta on
merkintä kela-, invalidipysäköinti- tai näkövammakortissa.
Mitä palveluita erityisuimakortilla saa?
Erityisuimakortti oikeuttaa uimahallin sisäänpääsyyn eli toimii tavallaan sisäänpääsymaksuna.
Uimahallin palveluista uinti kuuluu erityisuimakortin palveluihin.
Erityisuimakortti ei sisällä ohjauspalveluita! Kuntosalin käyttö voidaan lunastaa lisähinnalla.
Erityisuimakortilla myös avustaja mukaan maksutta!
Erityisuimakortin haltijalla on mahdollisuus hakea avustajalleen vapautusta uimahallimaksusta.
Avustajan maksuttomasta sisäänpääsystä päättää harkinnanvaraisesti liikuntatoimi. Avustajan
käyttöoikeutta haetaan liikuntatoimesta erillisellä hakemuksella, joka liitetään mukaan
erityisuimakortin hakemukseen.
Avustajan käyttö on perusteltua niissä tapauksissa, joissa erityisuimakortin haltijan toimintakyky
uimahallissa/kuntosalilla on heikentynyt niin, että se voi aiheuttaa turvallisuusriskejä kortin
haltijalle tai muille asiakkaille.
Milloin erityisuimakorttia voi käyttää?
Erityisuimakortti oikeuttaa uimahallin sisäänpääsyyn vain uimahallin aukioloaikoina.
Minne hakemukset toimitetaan?
Hakemukset toimitetaan liitteineen postitse liikuntatoimistoon. Hakemuksen voi myös jättää
kaupungintalon neuvontaan tai Kiuruveden uimahallille.
Hakemukset käsitellään liikuntatoimessa.
Miten saa tiedon myönnetystä kortista ja mistä kortti haetaan?
Päätös myönnetystä erityisuimakortista toimitetaan kotiin kirjeitse. Päätöksen mukana toimitetaan
väliaikainen kortti, joka on voimassa varsinaisen erityisuimakortin saapumiseen saakka.
Paljonko erityisuimakortti maksaa?
Erityisuimakortin vuosimaksu on 70 €, jos kortti hankitaan tammi-heinäkuun aikana ja 1.8. tai sen
jälkeen hankittaessa 35 €/loppu kalenterivuosi. Erityisuimakorttiin voidaan lisätä kuntosalikäyttö
mahdollisuus, jonka lisähinta on 40 € (70 €+ 40 = 110€) vuosi.
Erityisuimakortin vuosimaksu lunastetaan uimahallin kassalta ja korttiin tulee merkintä
voimassaolovuodesta.

Keneltä saan lisätietoja? Liikuntasihteeri Lassi Myllylä p. 040 759 5005 ja
erityisliikunnanohjaaja Minna Ruotsalainen p. 040 592 5695

