
Erityisuinti- ja kuntosalikortti

Erityisuinti- ja kuntosalikortti on tarkoitettu Imatran uimahalli-urheilutalon ja

Vuoksenniskan kuntosalin käyttömaksuihin. Niihin ei sisälly liikuntapalveluiden

ohjattujen ryhmien ohjausmaksu.

Erityisryhmien korttiin ovat oikeutettuja imatralaiset, joilla täyttyy kortin

myöntämisperusteet. Kortti on voimassa vuoden kirjaamispäivästä.

Kortti myönnetään henkilölle, jolla on:

• EU:n vammaiskortti

• Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

• Sairauden tai vamman kokonaishaitan luokka vähintään 12 tai liikuntavammasta 
aiheutuva haittaluokka vähintään 10. (Haittaluokalla tarkoitetaan 
tapaturmavakuutuslain mukaista haittaluokkaa sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus n:o 1649/2009.)

• Päätös Kelan hoito-, vammais- tai kuntoutustuesta. (Korttia ei myönnetä, mikäli 
tukea on myönnetty ruokavaliokustannusten perusteella.)

• Lääketieteellinen selvitys (kts. sivu 2)

• Alla mainittu tunnus Kela-kortissa
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Sairaus Kela-kortin tunnus

Astma ja keuhkoahtauma 203

Diabetes, insuliinihoito/muu kuin insuliini 103 tai 215

Epilepsia 111

Lihastauti 108

Mielenterveys 112

MS-tauti 109 tai 303

Parkinson 110

Reuma 202

Sepelvaltimotauti 206

Sydämen vajaatoiminta 201



Lääketieteellinen selvitys, joka oikeuttaa erityiskorttiin

• CP-oireyhtymä ja muut halvausoireyhtymät (diagnoosit G80-G83)

• Kehitysvamma

• Keskushermoston surkastumissairaudet (diagnoosit G10-G13)

• Lihastauti (diagnoosi G70-G73)

• MS-tauti (diagnoosi G35)

• Fibromyalgia (diagnoosi M79.9)

• Diabetes, tablettihoitoinen tai ihon alle pistettävä lääke (ei insuliini)

• Elinsiirtopotilas

• Masennustila ja toistuva masennus (diagnoosi F32.2 ja F33.2)

• Osteoporoosi

• Psoriasispotilas, joka sairastaa myös reumaa.

• Syöpäpotilas, (alle kolme vuotta vanha todistus)

• Lapset alle 16-v., joilla on ADHD, autismi, epilepsia, syöpä, sydänsairaus, astma,

diabetes, reuma

Kortin lunastaminen

Kortin saamiseksi tulee näyttää kortin myöntäjälle EU:n vammaiskortti, Kela-kortti,

liikkumisesteisen pysäköintitunnus, päätös Kelan hoito-, vammais- tai

kuntoutustuesta, lääkärintodistus haittaluokasta tai lääketieteellinen selvitys.

Lääkärin B-lausuntoihin lääkäriltä maininta: ”Suositellaan erityisliikuntakorttia”.

Kortin voi lunastaa Imatran liikuntapalveluista, uimahalli-urheilutalolta, Kotipolku 2,

55 120 Imatra.

Kortin hinta

• Aikuiset uinti- tai kuntosalikortti 54€/vuosi, yhdistelmäkortti 108€/vuosi

• Lapset alle 18v. uinti- tai kuntosalikortti 27€/vuosi, yhdistelmäkortti 54€/vuosi.

Avustaja pääsee maksutta sekä uimahalliin että kuntosalille jos on avustustarvetta

pukeutumisessa, tiloissa liikkumisessa tai itse harrastustoiminnassa.

Lisätietoja ja ajanvaraus kortin noutamiseen:

Liikuntapalvelut: Marjo Hiltunen 020 6177 286 marjo.hiltunen@imatra.fi

Liikuntapalvelut: Riitta Pellinen 020 617 7202 riitta.pellinen@imatra.fi


