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ERITYISUIMAKORTIN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMELLA 
 
Voimassaolo ja hinta:  
 
Erityisuimakortteja myönnetään kirkkonummelaisille omaehtoiseen uintiin. Kortti oikeuttaa yhteen 
uintikertaan päivässä Kirkkonummen uimahallissa hallin aukioloaikana sekä erityisryhmien vuoroilla.  
 
Kortti on voimassa ostopäivästä lähtien yhden (1) vuoden ja sen hinta vuonna 2016 on 66 €.  
Liikuntalautakunta päättää vuosittain uimakortin hinnan.   
 
 
Korttia lunastaessa asiakkaan tulee esittää henkilöllisyystodistus ja perusteet: Kelakortti ko. koodilla, 
näkövammaiskortti, invalidien henkilökohtainen kuvallinen pysäköintilupa tai liikuntatoimen antama päätös 
kortin myöntämiseksi. 
 

 Lääketieteellisen selvityksen perusteella (lääkärinlausunto tai epikriisi) hakevien tulee toimittaa 
todistukset ja hakemus liikuntatoimeen. (Katso tarkemmat myöntämisperusteet) 
Asiakkaalle lähetetään päätös kotiin, joka tulee esittää korttia lunastettaessa.  

 Lääketieteellisen selvityksen perusteella oikeus erityisuimakorttiin myönnetään korkeintaan viideksi 
vuodeksi. Pitkäaikaismasennuksen hoitomalliin sitoutuneille oikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.  

 
Avustajan käyttö:  
 
Asiakkaalle, jolle on myönnetty oikeus erityisuimakorttiin, voidaan myöntää harkinnan mukaan oikeus 
avustajakorttiin, joka oikeuttaa yhden aikuisen avustajan sisäänpääsyn uimahalliin.  Avustajan kertakäyttöinen 
uimakortti tulee hakea uimahallin kassalta jokaisella käyntikerralla erikseen.  
 
Avustajan tulee olla mukana uimahallissa aina erityisuimakorttia käytettäessä. Avustaja auttaa kortinhaltijaa 
uimahallitiloissa liikkumisessa sekä pukeutumisessa ja peseytymisessä. Yleisissä pukutiloissa kouluikäisillä ja sitä 
vanhemmilla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija.  
 
Yksi (1) + aikuinen -avustajakortti myönnetään seuraavien perusteiden mukaan:  

 Kehitysvamma  
 CP-vamma 
 näkövamma 
 epilepsia 
 dysfasia 
 vammaiset lapset 
 alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset. Jos lapsi on esim. 8 – vuotias, avustajakortin 

käyttöön on oikeus vain kahdeksi vuodeksi. 
 muut harkinnanvaraiset, joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
MYÖNTÄMISPERUSTEET   
 
Uimahallin kassalta voi lunastaa kortin seuraavien perusteiden mukaan: 
 
Astma    Kelakortti, tunnus 203 
Diabetes    Kelakortti, tunnus 103 
Epilepsia    Kelakortti, tunnus 111 
MS-tauti Kelakortti, tunnus 109, 303  
Parkinsonin tauti   Kelakortti, tunnus 110 
Psykiatriset sairaudet   Kelakortti, tunnus 112 
Reuma    Kelakortti, tunnus 202 
Sepelvaltimotauti   Kelakortti, tunnus 206 
Näkövammaiskortti 
Invalidien henkilökohtainen kuvallinen pysäköintilupa 
    
    
Liikuntatoimesta haetaan uimakorttiin oikeuttava päätös lääketieteelliseen selvitykseen perustuen: 
 
Fibromyalgia (M79.0, M79.7.)  Lääketieteellinen selvitys  
Dysfasia (diagnoosi F80.1 tai F80.2) Lääketieteellinen selvitys 
Dystonia    Lääketieteellinen selvitys 
Kehitysvamma Lääketieteellinen selvitys tai kehitysvammahuollon 

lausunto 
CP-vamma (diagnoosi G80) Lääketieteellinen selvitys  
Lihastaudit (diagnoosi G70-G73)  Lääketieteellinen selvitys  
Etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13) Lääketieteellinen selvitys  
Polion jälkitilat   Lääketieteellinen selvitys  
Syöpä (diagnoosista enintään 10 vuotta)  Lääketieteellinen selvitys 
Lonkka- ja polviproteesit    Lääketieteellinen selvitys 
Uniapnea    Lääketieteellinen selvitys 
Vammaiset lapset Lääketieteellinen selvitys 
Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F82)  Lääketieteellinen selvitys  
Pitkäaikaismasentuneen hoitomalli  Siirtosairaanhoitajan lausunto 


