Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
liikuntakortti
Kortin voivat hankkia Kelan eläkkeensaajan
hoitotuen saajat sekä vammaistuen saajat.
Kortin hinta on 65,70 € ja se on voimassa
yhden vuoden ostopäivästä lukien. Kortteja
voi ostaa liikuntahallien kassoilta. Kortti käy
Kuopion uimahalliin, Lippumäen uima- ja
jäähalliin sekä Kuopio-halliin.
Kaupunginhallituksen päätöksellä uimahallien
uintipalveluiden ja kaikkien liikuntahallien
kuntosalien ja Kuopio-hallin rata-alueen
ilmaiskäyttöön ovat oikeutettuja Kansan
eläkelaitoksen päätöksellä
• korotetun vammaistuen saaja +
hänen saattajansa
• erityisvammaistuen saaja +
hänen saattajansa
• eläkkeensaajien korotetun hoitotuen saaja
+ hänen saattajansa
• erityishoitotuen saaja +
hänen saattajansa
• lapsen korotetun hoitotuen saaja +
hänen saattajansa
• lapsen erityishoitotuen saaja +
hänen saattajansa
Kortin voi lunastaa Kelan päätöstä vastaan
kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta
(vavi-talo), osoitteesta Suokatu 42, 70110
Kuopio. Kelan päätöksen voi myös lähettää
postitse kaupunkiympäristön asiakas
palveluun, osoitteeseen Suokatu 42, 70110
Kuopio ja kortti lähetetään asiakkaan
ilmoittamaan osoitteeseen.

YHTEYSTIEDOT
Kuopion kaupungin liikunnanohjaajat:

www.kuopio.fi

Lapset ja nuoret
p. 044 718 1303
Työikäiset / liikuntaneuvonta
p. 044 748 2363
Erityisryhmät
p. 044 718 2501
Ikääntyneet
p. 044 718 2509
Maaseutualueet / eteläinen Kuopio
p. 044 718 4932
Maaseutualueet / pohjoinen Kuopio
p. 044 748 8228

Kuopiohalli
p. 044 718 2554
Niiralan uimahalli
p. 044 718 2522
Lippumäen uimahalli
p. 017 182 591

Liikuntapalvelut
lapsille ja nuorille
www.kuopio.fi

Lasten liikunnallista kehitystä
tukevat ryhmät
Liikuntaryhmät ovat tarkoitettu lapsille,
joiden on vamman, sairauden tai muun
toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen
tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti
tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, kuten seurojen
tai kansalaisopiston ryhmiin. Kaupunki
tarjoaa ryhmiä 4-6-vuotiaille sekä
7-9-vuotiaille lapsille.
Ikäjaoteltujen liikuntaryhmien tavoitteena on
kehittää erityisesti motorisia taitoja. Samalla
perusliikuntataitojen harjaantuessa tuetaan
myös lapsen sosiaalisten taitojen kehitty
mistä. Ryhmät sisältävät 13 ohjauskertaa,
kausimaksu 29 €. Hintamuutokset ovat
mahdollisia.

Sporttiskerho
Sporttiskerho on tarkoitettu Pohjois-Savon
alueen 7-16-vuotiaille aisti-, kehitys- ja
liikuntavammaisille lapsille ja nuorille. Ryhmä
kokoontuu viikoittain. Kokoontumispaikka on
vaihtuva.
Kerhossa tutustutaan eri paikallisten seurojen toimintaan ja seura vastaa ohjauksesta.
Seurassa on parhain osaaminen kyseisestä
lajista. Tavoitteena on, että lapset löytävät
Sporttiskerhon avulla uusia harrastuksia
itselleen ja jatkavat seuran jäsenenä.
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Suomen
Vammaisurheilu – ja Liikunta VAU ry,
Mäntykankaan koulun, Savonia AMK,
Sakky:n ja TATU ry kanssa.

Muu lasten toiminta
Kuopion kaupunki järjestää alakouluikäisille
lapsille koulujen loma-aikoina liikunnallisia
leirejä. Kesällä ympäri Kuopiota järjestetään
myös yli 5-vuotiaille tarkoitettuja avorantojen
vesipeuhuloita, joissa totutellaan veteen ja
opetellaan uinnin alkeita.
Liikennepuisto on kaikille avoin liikunta
paikka, jossa voit opetella liikennesääntöjä
polkuautoillen. Liikennepuisto on auki toukokuun alkupuolelta syyskuun loppuun. Liikennepuiston löydät osoitteesta Huuhankatu 2,
Niiralan koulun takaa.
Lisätietoja ja tarkempia aukioloaikoja voi tarkastella, http://www.kuopio.fi/web/liikuntaja-ulkoilu/lasten-liikunta

Liikuntavälineitä lainattavissa kirjastoista
Tiesithän, että liikuntavälineitä voit lainata
kirjastokortilla Pääkirjastosta sekä Puijonlaakson, Jynkän, Neulamäen, Pyörön,
Karttulan, Riistaveden, Vehmersalmen,
Maaningan ja Nilsiän kirjastoista. Liikunta
välineiden lainausaika on kaksi viikkoa.
Lainattavia liikuntavälineitä ei voi varata eikä
lainoja uusia. Lainattaviin välineisiin kuuluvat
mm. potkulaudat, tasapainopyörät, leikki
varjot, puuhapussit, lumikengät sekä tasa
painovälineet.

