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Erityisuimakortti (myöntämisperusteet ja hakuohjeet) 
 
Hyvinkääläisillä erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada käyttöönsä erityisuima-
kortti, joka on voimassa Sveitsin uimalassa uimalan aukioloaikoina.  
 
Myynnissä ovat vuosikortti (58,00 €), puolivuosikortti (35,00 €), kertamaksu (2,20 €) ja 10 kerran 
kortti (22,00 €). 
 

Alennetun lipun voi ostaa asiakas, jolla on kuvallinen KELA-kortti, jossa on määrätyt alennukseen oi-

keutetut tunnukset (katso tunnukset alta). Kuvattomien määrätyin tunnuksin varustettujen korttien 

lisäksi asiakas tarvitsee henkilötodistuksen.  

Lääketieteellisin perustein erityisuimakorttia hakevat saavat paluupostissa pahvisen kortin, jolla oi-

keus alennettuun maksuun osoitetaan kassalla. 
 
Kortti on henkilökohtainen → tarvittaessa henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia esitettä-
essä. Kortin väärinkäyttö johtaa erityisuimakortin mitätöimiseen. Kortti ei korvaa ohjattujen liikunta-
ryhmien ohjausmaksuja.  
Avustaja pääsee uimalaan maksutta kortin haltijan kanssa, mikäli avustustarve on sekä pukeutumis- 
että allas- ja kuntosalitiloissa. Emme voi taata eri sukupuolta oleville avustajalle ja avustettavalle 
omaa yhteistä puku- ja pesutilaa käyttöön vierailun ajaksi. 

Sveitsin uimalan kassa myöntää erityisuimakortin seuraavien perusteiden mukaisesti: 

• EU-vammaiskortti 

• Näkövammaiskortti  

• KELA-kortti ja vaadittava tunnus:  
o Astma, KELA-kortin tunnus 203 
o Diabetes, KELA-kortin tunnus 103 
o Epilepsia (diagnoosi G40), KELA-kortin tunnus 111 
o MS-tauti (diagnoosi G35), KELA-kortin tunnus 109 tai 303 
o Parkinsonin tauti, KELA-kortin tunnus 110 
o Psykiatriset sairaudet, KELA-kortin tunnus 112 tai 188 
o Reuma, KELA-kortin tunnus 202 
o Rintasyöpä, KELA-kortin tunnus 115 
o Sepelvaltimotauti, KELA-kortin tunnus 206 
o Sydämen vajaatoiminta, KELA-kortin tunnus 201 
o Lihastautia sairastavat, KELA-kortin tunnus 108 
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Liikuntapalveluista myönnettävät erityisuimakortit: 

• Lääketieteellisen selvityksen (lääkärintodistus, epikriisi) perusteella hakevien tulee 
toimittaa ko. todistukset liikuntapalveluihin hakemuksen liitteenä.  

• Lääketieteellisen selvityksen perusteella asiakkaalle lähetetään päätös ilmoitta-
maansa osoitteeseen, jonka jälkeen rannekkeen voi lunastaa uimalan kassalta. 

• Uimalan kassa ei myönnä erityisuimakorttia lääketieteellisillä lausunnoilla. 

• Hakemuslomakkeita saa uimalan kassalta, kaupungintalon aulasta ja kirjastosta tai 
sen voi tulostaa 
Hyvinkään kaupungin nettisivuilta. Hakemusten käsittelyaika on n. 3 viikkoa.  

• Huom! Heinäkuussa emme käsittele hakemuksia. 
 

Hakemus lähetetään osoitteeseen:  
Liikuntapalvelut/ Erityisuimakortti 
Teerimäenkatu 6 
05900 Hyvinkää 

Tai sen voi jättää uimalan kassalle. 

Liikuntapalveluista myönnetään erityisuimakortti lääketieteellisen selvityksen perusteella: 

o ADHD (diagnoosi F90 tai F82), lääkärintodistus 
o AVH-sairaudet (esim. afasia, aivoinfarkti), lääkärintodistus 

o CP-vamma (diagnoosi G80), lääkärintodistus 
o Dysfasia (diagnoosit F80.1 tai F80.2), lääkärintodistus 
o Dystonia, lääkärintodistus 
o Elinsiirtopotilaat, lääkärintodistus 
o Etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13), lääkärintodistus 

o Fibromyalgia, lääkärintodistus 
o Invalidit, joiden invaliditeetin haitta-aste on väh. 55% tai haittaluokka 

väh. 11, lääkärintodistus tai inva P-lupa 
o Kehitysvammaiset, lääkärintodistus tai kehitysvammahuollon lausunto 
o Lihastaudit (diagnoosi G70-G73), lääkärintodistus 
o Lonkka- tai polviproteesit, joiden invaliditeetin haitta-aste on väh. 55% 

tai haittaluokka väh. 11, lääkärintodistus 
o MS-tauti (diagnoosi G35), lääkärintodistus 
o Polion jälkitilat, lääkärintodistus 
o Sydänlapset, lääkärintodistus 
o Syöpä, lääkärintodistus tai tunnus KELA-kortissa 
o Uniapnea, lääketieteellinen selvitys (haittaluokka/lisäsairaudet/riskiteki-

jät mm. sepelvaltimotauti, korkea verenpaine, lihavuus) 
 


