
ERITYISRYHMIEN UINTI- JA KUNTOSALIKORTTI HAKEMUS 
 
Kurikkalaisilla erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada käyttöönsä uinti- 
ja kuntosalikortti, joka on voimassa seuraavissa paikoissa: uimahalli Molskis, Jurvan 
liikuntahallin kuntosali, Jalasjärven Uimahalli, Kiuaskallion kuntosali, Lamminjärven 
avantouintisauna aukioloaikojen puitteissa sekä Monnarin kuntosali.  
 
Kortti lunastetaan suoraan Kurikan uimahallilta, Jalasjärven uimahallilta tai Jurvan 
liikuntahallilta esittämällä KELA-kortista jokin tämän hakemuksen takapuolella mainittu 
tunnus, Inva P-lupa tai näkövammaiskortti.  
 

Muissa tapauksissa kortti täytyy anoa ja se voidaan myöntää lääketieteellisen selvityksen 
perusteella (mm. lääkärin todistus, Kelan päätös hoito- tai vammaistuesta). Kassoilla ei siis 
käsitellä lääketieteellisiä lausuntoja, vaan hakemus liitteiden kera tulee toimittaa vapaa-
aikatoimistoon. Diagnoosien tulee olla lausunnossa selkeästi kirjattuna. Päätös lähetetään 
asiakkaalle kotiin ja se tulee esittää korttia lunastettaessa. Oikeus korttiin myönnetään 5 
vuodeksi kerrallaan, jonka aikana kortin voi vuosittain uusia Kurikan uimahallilla, 
Jalasjärven uimahallilla tai Jurvan liikuntahallilla. Viiden vuoden jälkeen se tulee anoa 
uudelleen lääketieteellisten selvitysten kera. 
 

Nimi:  ____________________________________________________ 

Henkilötunnus: ____________________________________________________ 

Osoite:  ____________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

Puhelin:  ____________________________________________________ 

Peruste hakemukseen: ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

Haen kortin ensimmäistä kertaa O Kyllä       O Ei 

                                        

Liitteenä tulee olla jokin lääketieteellinen selvitys, muutoin korttia ei myönnetä.  
 
Liitteet:  ____________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

 

Henkilökohtaisen avustajan tarve 

   O Kyllä       O Ei 

Perustelut:  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus:  ________________________________Päiväys:_____________ 



HAKEMUKSET: 
 
Kurikan kaupunki/Vapaa-aikatoimi 
PL 500 
61301 Kurikka 
 
Kortin hinta on 70 €/vuosi (aikuiset), 35 €/vuosi (lapset alle 16v.) ja se on voimassa 
vuoden ostopäivästä lähtien. Kortin voi lunastaa uimahalli Molskiksen, Jalasjärven 
uimahallin tai Jurvan liikuntahallin kassalta. Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen. Kortti 
on henkilökohtainen, tarvittaessa henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia 
esitettäessä. Avustaja pääsee maksutta, mikäli avustustarve on sekä pukeutumis-, allas- 
ja kuntosalitiloissa. Avustajatarve on ilmoitettava kortin hakuvaiheessa. 
 
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti voidaan myöntää Kurikan kaupungin asukkaille 
seuraavin perustein: 
 
• Adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1): lääketieteellinen selvitys 
• Astmaatikot: KELA-kortin tunnus 203 
• AVH- sairaudet (esim. Afasia): lääketieteellinen selvitys 
• CP- ja kehitysvammaiset: lääketieteellinen selvitys tai kelan hoitotukipäätös 
• Diabeetikot: KELA-kortin tunnus 103 
• Elinsiirtopotilaat: lääketieteellinen selvitys 
• Epileptikot: KELA-kortin tunnus 111 
• Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13): lääketieteellinen selvitys 
• Fibromyalgia (M79.0, M79.2): lääketieteellinen selvitys 
• Invalidit: haitta-aste vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 11: henkilökohtainen 
invalidien pysäköintilupa 
• Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma): lääketieteellinen 
selvitys 
• Lihastautia sairastavat: Kela-kortin tunnus 108 
• Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82): lääketieteellinen selvitys 
• MS-potilaat: KELA-kortin tunnus 109 tai 303 
• Näkövammaiset (haitta-aste 60 %): näkövammaiskortti 
• Parkinsonin tautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 110 
• Polion sairastaneet/jälkitilat: lääketieteellinen selvitys 
• Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188 
• Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA-kortin tunnus 202 tai 313 
• Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 206 
• Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: Kela-kortin tunnus 201 
• Syöpää sairastavat: lääketieteellinen selvitys 
• Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset: lääketieteellinen 
selvitys 
 
Lisäksi kortti voidaan myöntää harkinnanvaraisesti niille henkilöille (lääketieteellisen 
selvityksen perusteella), joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää, esimerkiksi 
kuntoutusperiaatteella vuodeksi kerrallaan. 
 
 


