Lapuan kaupungin liikuntakortti
Kortin hakeminen ja myöntäminen
Lapualaisille erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada käyttöönsä uinti- ja
kuntosalikortti. Kortti myönnetään ainoastaan Lapuan kaupungin asukkaille ikäperusteisesti tai
terveysperustein erillisestä anomuksesta:
Ikäperusteisesti:
−

Ikää 65 vuotta tai enemmän.
Kortin hinta: 60 € syys/kevätkausi (omatoiminen) tai 80 € syys/kevätkausi (ohjattu toiminta)

−

Kortti on ilmainen 75 – vuotiaille ja vanhemmille. Voimassa 1 vuoden.

Ikäperusteisesti myönnettävien liikuntakorttien hakijoiden on todistettava luotettavasti ikänsä kortin
lunastamisen yhteydessä.
Terveysperustein
-

Aikuiset 60 €/ 6kk omatoiminen ja 80 €/6kk ohjattu toiminta.

-

Alle 16 – vuotiailta 30 €/6kk omatoiminen ja 40 €/6kk ohjattu toiminta.

-

Kortin voi ostaa myös koko vuodeksi.

Perusteet anomukselle:
-

Invalidit: haitta-aste vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 11
Kehitysvammaiset
CP-vammaiset
Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)
Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)
Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
MS-potilaat: KELA- kortin tunnus 109 tai 303
Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA- kortin tunnus
202 tai 313
Astmaatikot: KELA- kortin tunnus 203
Psykiatriset sairaudet: KELA- kortin tunnus 112 tai 188
Diabeetikot: KELA- kortin tunnus 103
Polion sairastaneet/ jälkitilat
Parkinsonin tautia sairastavat: KELA- kortin tunnus 110
Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA- kortin tunnus 206
Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin tunnus 201
Epileptikot: KELA- kortin tunnus 111
Elinsiirtopotilaat
Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108
AVH- sairaudet (esim. Afasia)
Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)
MBD (diagnoosi F 90.0)
Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
Syöpäpotilaat
vammaiset lapset (esim. adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1),
sydänlapset, syöpää
Lääkärin, fysioterapeutin tai terveydenhoitajan kirjallisesti toteama merkittävä syy kortin
myöntämiseksi.

Anomuksesta myönnettävien liikuntakorttien liitteeksi hakija tarvitsee luotettavan selvityksen
perusteista kortin myöntämiseksi. Luotettavia selvityksiä on esim. lääkärinlausunto, KELA:n päätös
hoito tai vammaistuesta, kopio KELA-kortista (tunnukset) tai Inva P-lupa. Kortti on

henkilökohtainen ja anotaan liikuntatoimesta ja päätöksen tekee liikunta- ja nuorisotoimen
päällikkö. Anomuksesta myönnetyt liikuntakortit lunastetaan anomuksesta tehtyä viranhaltija
päätöstä vastaan.
Liikuntakorttien palvelusisältö
-

Virkistysuimala Sateenkaaren tilojen käyttö aukiolojen puitteissa.
Urheilutalo kuntosalin tilojen käyttö aukiolojen puitteissa.
Liikuntatoimen järjestämiin erityisryhmiin osallistuminen vuosittaisella lisämaksulla (ohjatun
toiminnan liikuntakortti), kuitenkin osallistujamäärä- ja kertarajoitukset huomioon ottaen.
o Koskee arkisin ennen klo 16.00 toteutuvia erityisryhmien liikuntaryhmiä.

Kortin lunastaminen
Hakija voi lunastaa kortin virkistysuimala Sateenkaaren palvelupisteeltä.

