Erityisryhmien vuosikortti
on tarkoitettu keravalaisille
•
•
•
•
•
•

•

Erityisryhmien vuosikortti käy ainoastaan Keravan uimahalliin.
Erityisryhmien vuosikortin hinta on 60,00 €/vuosi + rannekemaksu 7,50 €. Kortti on voimassa
vuoden ostopäivästä.
Kortti myydään Kela-kortin tunnusta vastaan uimahallin kassalta tai lääketieteellistä
selvityksen perusteella.
Hakemalla erityisryhmien vuosikorttia lääketieteellisellä selvityksellä sovi aika p. 040 318
2489.
Kortti oikeuttaa uimiseen ja kuntosalin käyttöön uimahallin aukioloaikoina kerran päivässä.
Käyttämättä jäänyttä korttia ei lunasteta takaisin eikä aikaa voida hyvittää. Korttia voi
käyttää kerran (1) päivässä. Kortin väärinkäyttö johtaa erityisuimakortin mitätöimiseen.
Lääketieteellisellä selvityksellä tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta
tai muuta dokumenttia, johon hakija haluaa vedota ja josta luotettavasti selviää diagnoosi ja
sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto, epikriisi). Erillisen lääkärinlausunnon
hankkiminen pelkästään erityisliikuntakorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli
entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat. Mikäli haet korttia selän- tai alaraajojen
vamman/sairauteen perustuen, sinulla tulee olla lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee
haitta-aste tai haittaluokka (eli invaliditeetin prosentin tulee näkyä lausunnossa).

Erityisryhmien vuosikortti myönnetään kassalta, silloin kun Kela-kortissa on alla oleva tunnus:
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•
•
•

Astmaatikot, Kela-kortin tunnus 203
Diabeetikot, Kela-kortin tunnus 103
Lihastautia sairastavat, Kela-kortin tunnus 108
MS-potilaat, Kela-kortin tunnus 109 tai 303
Parkinsonin-tauti, Kela-kortin tunnus 110
Epileptikot: Kela-kortin tunnus 111
Psykiatriset sairaudet, Kela-kortin tunnus 112 tai 188
Reumasairaat ja nivelpsoriaatikot Kela-kortin tunnus 202 tai 313
Sepelvaltimotautia sairastavat, Kela-kortin tunnus 206
Sydämen vajaatoimintaa sairastavat, Kela-kortin tunnus 201
Näkövamma, näkövammaiskortti
Sinulla on voimassa oleva EU:n vammaiskortti

Hakuohjeet:
o

Kun sinulla on Kela-kortissa yllä mainittu tunnus, EU:n vammaiskortti tai
näkövammakortti, saat erityisryhmien vuosikortin uimahallin kassalta maksua vastaan
näyttämällä kortin sekä todistamalla henkilöllisyytesi.

Huom! Uimahallin lippukassalla ei kopioida liitteitä eikä käsitellä mitään lääketieteellisiä lausuntoja.

Vuosikortin saamiseksi tarvitaan lääketieteellinen selvitys seuraavissa tapauksissa:
•
•
•

CP-vammaiset (diagnoosi G80), Kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketieteellinen selvitys
Pysyvä sairaudesta tai vammasta johtuva liikkumista haittaava 55%:n haitta-aste tai
haittaluokka 11

•

Kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto, Kelan hoitotukipäätös josta ilmenee tieto
kehitysvammasta tai muu lääketieteellinen selvitys

•

Lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73), lääketieteellinen selvitys

•

Mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2, F33.2), lääketieteellinen selvitys

•
•
•

Polion jälkitilat, lääketieteellinen selvitys
Syöpäpotilaat (diagnoosi C-00-C96), lääketieteellinen selvitys
Vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autistit, epilepsia, sydänlapset,
syöpää sairastavat (esim.F 80.2 ja 80.1, G70-G73, F82))
AVH-sairaudet (esim. Afasia)
Uniapneapotilaat, elinsiirtopotilaat lääketieteellinen selvitys (haitta
luokka/lisäsairaudet/riskitekijät mm. sepelvaltimotauti, korkea verenpaine, diabetes,
lihavuus, sydämen vajaatoiminta)
Polvi- ja lonkkaproteesit, lääketieteellinen selvitys, haittaluokka 11 tai haitta aste 55%
Diabeetikot, lääketieteellinen selvitys lääkehoitoisesta diabeteksesta
Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
MBD (diagnoosi F 90.0)
MS (diagnoosi G35)
Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)
Parkinsonin tautia sairastavat
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Henkilöille, joilla BMI (Body Mass Index) on yli 40, voidaan myöntää kortti joko lääketieteellisen
selvityksen perusteella tai liikuntapalveluiden toimesta tehdyn kehonkoostumusmittauksen
perusteella. Tarkempia lisätietoja kehonkoostumusmittauksesta antaa p. 040 318 4443
Avustajamerkintä
Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien on mahdollista saada erityisryhmien vuosikorttiin
avustajamerkintä, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäisen avustajan maksutta
mukaan. Avustajamerkintä näkyy lippukassanhoitajalle erityiskorttia leimattaessa ja
avustajan on kuljettava avustettavan mukana läpi käynnin. Kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla
avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija, ellei erillistä ryhmätilaa ole varattu
etukäteen. Avustaja saa uimahallin kassalta kertakäyntiin oikeuttavan kulkuoikeuden.
Avustajaan oikeutettuja ovat:
• kehitysvammaiset• CP-vammaiset• näkövammaiset• harkinnanvaraiset

