ERITYISRYHMÄKORTTI
Kortti otetaan käyttöön 1.5.2009.
Kortti on maksuton ja se on voimassa 5 vuotta myöntämisestä alkaen.
Kortti myönnetään Järvenpääläisille henkilöille hakemuksen perusteella
myöntämiskriteerien täyttyessä.
Korttia haetaan liikuntapäälliköltä ja se oikeuttaa erityisryhmien hintaan uimahalli
palveluissa. Kortti oikeuttaa myös liikuntakeskus Piirosen kuntosalin
vapaaharjoitteluun tarkoitetun lippuvihkon ostoon. Vapaaharjoitteluvuorot on
tarkoitettu erityisryhmille ja eläkeläisille.
Kortti ei oikeuta osallistumiseen kaupungin järjestämään ohjattuun vesiliikuntaan.
Kortti myönnetään seuraaville erityisryhmille:
Tunnus:
- astmaatikot, kelakortin tunnus 203
- diabeetikot, kelakortin tunnus 103
- lihastautia sairastavat, kelakortin tunnus 108
- mielenterveyspotilaat, kelakortin tunnus 112 tai 188
- ms-potilaat, kelakortin tunnus 109 tai 303
- parkinsonin- tauti, kelakortin tunnus 110
- reumasairaat, kelakortin tunnus 202
- sepelvaltimotautia sairastavat, kelakortin tunnus 206
- sydämen vajaatoimintaa sairastavat, kelakortin tunnus 201
- näkövamma, näkövammaiskortti
Lääketieteellinen selvitys seuraavissa tapauksissa:
- CP-vammaiset (diagnoosi G80), kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen
selvitys
- etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketieteellinen
selvitys
- invalidit; haitta-aste vähintään 55% tai haittaluokka 11, lääketieteellinen
selvitys
- kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös tai
lääketieteellinen selvitys
- lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73), lääketieteellinen selvitys
- mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2), lääketieteellisessä selvityksessä F
32.2
- polion jälkitilat, lääketieteellinen selvitys
- syöpäpotilaat (diagnoosi C-00-C96), lääketieteellinen selvitys - vammaiset
lapset (esim. adhd, autistit, epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat)
- uniapneapotilaat, lääketieteellinen selvitys
Avustajakorttiin ovat oikeutettuja:
- kehitysvammaiset
- CP-vammaiset
- näkövammaiset
- dysfaatikot (alle 18-v)
- hyperkineettistä häiriötä sairastavat (alle 18-v)
- harkinnanvaraiset
Lääketieteellinen selvitys tarkoittaa kopiota sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia,
josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. epikriisi, c-tai blausunto).

ERITYISRYHMÄKORTTI HAKEMUS
Nimi:_______________________________________________________
Henkilötunnus:_________________________
Osoite:____________________________________________________

Puhelin: _______________________ / gsm:_________________________
Peruste hakemukseen:___________________________________________
Liitteenä:
Lääkärin todistus (kopio) ( )
Kelakortin kopio ( )
Epikriisi ( )
Muu todistus ( )
Haen avustajatunnusta ( )
Allekirjoitus:_____________________________Päiväys:_______________
Hakemus liitteineen toimitetaan uimahallille: (kuoreen merkintä "erityisryhmäkortti)
Järvenpään kaupunki
Liikuntapalvelut, uimahalli
Seutulantie 17
04410 Järvenpää
Hakemuksen voi myös jättää uimahallin kassalle, kuoreen merkintä
"erityisryhmäkortti". Lisätietoja puh. 040 315 2062.
Myöntämisen perusteet löytyvät tämän hakemuksen ensimmäiseltä sivulta,
uimahallin ilmoitustaululta sekä internet-sivuiltamme www.jarvenpaa.fi/liikunta.
Kortti on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä alkaen.
Myönnetty hakemus ja kortti toimitetaan hakijalle postitse.
Erityisryhmäkortti ja henkilöllisyystodistus on esitettävä uimahallin palvelupisteellä
etua käytettäessä.
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