
            ORIMATTILAN KAUPUNKI/LIIKUNTAPALVELUT 

  

ERITYISUIMA-/ERITYISKUNTOSALIKORTTI  
 
Orimattilalaisilla erityisryhmiin kuuluvilla on mahdollisuus saada käyttöönsä erityisuimakortti tai erityiskuntosalikortti. Uima- 

tai kuntosalikortin hinta on 60 €/vuosi + ranneke 6 €. Kortti myönnetään orimattilalaisille ja on voimassa vuoden 

ostopäivästä. Korttia ei voi maksaa liikuntaseteleillä. 
 
• Kortti myydään uimahallin kassalta ja se oikeuttaa Orimattilan uimahallin tai kuntosalin käyttöön aukioloaikoina.  

• Kortti ei oikeuta osallistumista kaupungin järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin.  

• Asiakkaalle voidaan myöntää harkinnan mukaan 2 korttia, joista toinen oikeuttaa yhden aikuisen avustajan sisäänpääsyyn tai 

3 korttia, joka oikeuttaa kahteen avustajaan. Jos asiakkaalle on myönnetty myös avustajakortti tulee avustajan olla mukana 

uimahallissa tai kuntosalilla aina erityiskorttia käytettäessä. Avustaja auttaa kortinhaltijaa tiloissa liikkumisessa sekä 

pukeutumisessa ja peseytymisessä.  
 
Uima- tai kuntosalikortin voi lunastaa uimahallin kassalta kelakortin näyttämällä, silloin kun kela kortissa 

on alla oleva tunnus:  
 

• astmaatikot, kelakortin tunnus 203  

• diabeetikot, kelakortin tunnus 103  

• epileptikot: kelakortin tunnus 111 

• lihastautia sairastavat, kelakortin tunnus 108  

• MS-potilaat, kelakortin tunnus 109 tai 303  

• Parkinsonin tautia sairastavat, kelakortin tunnus 110  

• psykiatriset sairaudet, kelakortin tunnus 112 tai 188  

• reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat, kelakortin tunnus 202 tai 313 

• sepelvaltimotautia sairastavat, kelakortin tunnus 206  

• sydämen vajaatoimintaa sairastavat, kelakortin tunnus 201  

• näkövamma, näkövammaiskortti  
 
Uima- tai kuntosalikortin saamiseksi tarvitaan hakemus ja lääketieteellinen selvitys seuraavissa  

     tapauksissa: (hakemuskaavakkeita saa uimahallilta ja netistä www.orimattilanliikuntapalvelut.fi) 
 

• CP-vamma (diagnoosi G80): kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys  

• Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13): lääketieteellinen selvitys  

• Invalidit: haitta-aste vähintään 50% tai haittaluokka 11, lääketieteellinen selvitys  

• Kehitysvammaiset: kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys  

• Lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73): lääketieteellinen selvitys  

• Polion sairastaneet/jälkitilat: lääketieteellinen selvitys  

• Syöpäpotilaat: lääketieteellinen selvitys  

• Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset: lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autismi, 

dysfasia (F 80.2 ja 80.1) 

• Kuulovammaiset (haitta-aste vähintään 8, vaikea kuulovamma) 

• AVH –sairaudet (esim. afasia): lääketieteellinen selvitys 

• Fibromyalgia (M79.0, M79.2): lääketieteellinen selvitys 

• Elinsiirtopotilaat: lääketieteellinen selvitys 

• MBD (diagnoosi F 90.0): lääketieteellinen selvitys 

• Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82): lääketieteellinen selvitys 

 

Lääketieteellinen selvitys tarkoittaa kopiota sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää  

diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim epikriisi, C-tai B- lausunto). Hakemus liitteineen toimitetaan liikunta- ja vapaa-

aikapäällikölle lääketieteellisen selvityksen tarkastamista varten osoitteella Orimattilan kaupunki / Liikuntapalvelut,  

Pappilantie 2 16300 Orimattila (kuoreen merkintä "erityisuimakortti tai erityiskuntosalikortti”). Lisätietoja: Liikunta- ja 

vapaa-aikapäällikkö, puh. 050-587 0733 


