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1. Yhteystiedot 
Kalle Halonen, turvallisuuspäällikkö, 040 548 1214 
 
Veijo Vasama, ensiavun vastuuhenkilö (SPR), 041 530 5858 
 
Hanna Iiskola-Kesonen, tuottaja, 0400 569 792 
 
Hanna-Mari Ukkonen, tapahtuma-assistentti, 050 403 7827 
vastaa lisäksi Ratinan alueesta 
 
Maarit Mansikka, koordinaattori / kisatoimisto, 040 134 5414 
 
Anu Haapalainen, viestintä ja media, 040 565 3946 
 
Rene Pousar, hallivastaava (Pirkkahallin C- ja D-halli), 0400 851900 
 
Laura Marttila, hallivastaava (Pirkkahallin E-halli), 050 438 0481 
 
Laura Ylikoski, aluevastaava (Kaukajärvi), 040 964 1594 
 
Hanne Nyrönen, aluevastaava (Kauppi), 040 823 9525 
 
Matias Makkonen, tapahtuma-assistentti, 050 910 1305 
 

2. Akkreditointi 
SM-viikon virallinen kisatoimisto (sis. info, lipunmyynti, akkreditoinnit ja löytötavarat) sijaitsee          
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksella (Ilmailunkatu 20). Staff- ja Media- kulkuluvat,          
urheilija-, valmentaja- ja huoltajarannekkeet sekä talkoopaidat ovat noudettavissa        
Messukeskuksen aulassa sijaitsevalta infopisteeltä keskiviikosta 5.7. kello 12:00 alkaen.         
Akkreditoituessa henkilön on oltava valmis todistamaan henkilöllisyytensä. 
 
Info - ja akkreditointipiste ovat lähtökohtaisesti auki seuraavasti: 
 
keskiviikko 5.7. 12:00-19:00 
torstai 6.7. 08:00-20:00 
perjantai 7.7. 08:00-21:30 (noin 30 min päivän viimeisen kisan päättymisen jälkeen) 
lauantai 8.7. 08:00-20:30 (noin 30 min päivän viimeisen kisan päättymisen jälkeen) 
sunnuntai 9.7. 08:00-20:30 (noin 30 min päivän viimeisen kisan päättymisen jälkeen) 
 
Lajit ovat itse hoitaneet akkreditoinnit etukäteen. SM-viikko valmistelee valmiit paketit lajeille           
ilmoitettujen määrien mukaisesti. Huom! Uinnissa akkreditointiin on omat toimintamallinsa,         
joiden informoimisesta on vastuu kilpailunjärjestäjällä. 
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2.1 Rannekkeet ja kulkuluvat 
Urheilijat - helppokäyttöinen turkoosi silikoniranneke. Vain henkilökohtaiseen käyttöön!        
Oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikille suorituspaikoille, poislukien uintikeskus (uimareille oma        
menettely).  
 
Valmentajat / huoltajat - paperiranneke, joka pyritään kiinnittämään välittömästi         
akkreditoinnin yhteydessä. Voimassa kaikkien päivien ajan. Revittyä / leikattua ranneketta ei           
korvata ilman pätevää syytä. 
 
Staff - kaulanauhallinen kulkulupa kilpailujen henkilökunnalle ja talkoolaisille. Ko. kulkuluvan          
tunnistaa oranssista väristä. Oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikille suorituspaikoille, poislukien        
uintikeskus. Uinnin henkilöstölle tulee oma tunnisteensa. 
 
Media - kaulanauhallinen kulkulupa akkreditoituneille median edustajille. Ko. kulkuluvan         
tunnistaa sinisestä väristä. Oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikille suorituspaikoille, mukaan        
lukien uintikeskus. 
 
AAA - kaulanauhallinen kulkulupa tapahtumajohdolle. Ko. kulkuluvan tunnistaa vihreästä          
väristä. Oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikille suorituspaikoille. 

3. Ruokailu 
Alla eriteltynä eri ruokailumahdollisuudet SM-viikolla. 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
Pääaulassa ravintola Arlanda, jossa lounasmahdollisuus. Lajiliitot ovat voineet tilata         
etukäteen lounaslipukkeita. Myös ilman tilausta voi ostaa ruokaa niin kauan kuin sitä            
päivittäin riittää. 
  
Lisäksi E-hallissa kahvila Barcelona ja D-hallissa oma kahvio. Näistä saa virvokkeita ja            
pientä suolaista sekä makeaa syötävää. 
 
Aukioloajat: 
pe 7.7. Ravintola Arlandassa lounas klo 12:00-13:00 (lounas ennakkotilausten mukaan) 

Kahvilapalvelut ravintola Arlandassa klo 9:00-20:00 
 
La 8.7. Lounasravintola Arlandassa lounas klo 11:00-16:00 

D-hallin kahvila avoinna klo 10:00-20:00 
Kahvila Barcelona avoinna klo 9:00-19:00 

  
Su 9.7. Lounasravintola Arlandassa lounas klo 11:00-15:00 

D-hallin kahvila avoinna klo 10:30-18:00 
Kahvila Barcelona avoinna klo 9:00-16:00 
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Kaupin Urheilupuisto 
Lounasmahdollisuus Kaupin Keilahallin (Keilakuja 1, 33520 Tampere) ravintolassa. 
Lounaan hinta: 8,50 € (sis. leipä, juoma ja salaatti) 
La ja su lounas klo 11:00-15:00. 
Lajeilta pyydetty ennakkotietoja, joiden perusteella ravintola varautunut tarjontaan.  
Ravintola on avoinna myös yleisölle (arvioitu määrä ilmoitettu ravintoloitsijalle) 

Kaukajärven soutu- ja melontastadion 
Lounasmahdollisuus Marin lounaskahvilassa (Hyllilänkatu 3, 33730 Tampere). 
La ja su lounas klo 11:00 -14:00. 
Lajeilta pyydetty ennakkotietoja,  joiden perusteella ravintola varautunut tarjontaan. 
Ravintola on avoinna myös yleisölle (arvioitu määrä ilmoitettu ravintoloitsijalle) 

Muut paikat ja tarjoukset Tampereen alueella 
Restamax Oyj (www.ravintola.fi) tarjoaa kaikille urheilijoille, valmentajille / huoltajille, staffille,          
medialle ja tapahtumajohdolle ranneketta tai kulkulupaa esittämällä seuraavat edut: 
 
–20 % alennus pääruoista Tampereen Sticky Wingersistä (Tuomiokirkonkatu 17), Pizzeria          
Bella Romasta (Itäinenkatu 5-7), Villisiasta (Verkatehtaankatu 3) sekä Koskikeskuksen         
American Dinerista (Hatanpään Valtatie 1) että Finlaysonin American Dinerista (Itäinenkatu          
9). 
 
Lisäksi, ilmainen sisäänpääsy Tampereen Kesäravintola Rantaan (Hatanpään Valtatie 1)         
ennen klo 24 perjantaina ja lauantaina. 
 
Aussie Bar Tampere (Hämeenkatu 14) tarjoaa kaikille urheilijoille, valmentajille / huoltajille,           
staffille, medialle ja tapahtumajohdolle ranneketta tai kulkulupaa esittämällä erikoishintaiset         
hanajuomat sekä ruuat. Kysy eduista lisää kassalla! 
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4. Vaatetus 
Kaikille vapaaehtoisille ja toimitsijoille on hankittu tapahtuman virallinen talkoopaita (kuva)          
SM-viikolla työskentelyn ajaksi. Talkoopaidan kanssa suositellaan käytettäväksi siistiä        
tummaa alaosaa (farkut, housut,    
shortsit) sekä hyviä jalkineita.    
Talkoopaidan saa tapahtuman jälkeen    
itselleen muistoksi. 
 
Paita on väriltään turkoosi ja malliltaan      
Unisex. Niitä on tilattu S koosta aina       
XXL kokoon asti. Paidat jaetaan     
kokojakauman mukaisesti. Liian suuren    
tai pienen paidan voi yrittää vaihtaa      
tapahtuman aikana sopivamman   
kokoiseen TESC:in  infopisteeltä. 
 

5. Turvallisuus 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaa Securitas Events Oy. Kaikilla osallistuvilla lajeilla on          
velvollisuus selvittää kilpailunsa turvallisuusasiat turvallisuuspäällikön kanssa ja huolehtia        
kilpailua koskevien turvallisuusmääräysten järjestäminen sekä niiden toteutuminen.  
 
Suurimmilla suorituspaikoilla (Ratina, Kauppi, Kaukajärvi ja Messukeskus) on        
turvallisuusesimiehet, jotka vastaavat omissa kohteissa operatiivisesta      
järjestyksenvalvonnasta. Pienemmillä suorituspaikoilla (Niihama, ratagolf, uintikeskus) ei ole        
esimiestä, vaan järjestyksenvalvojat saavat ohjeensa suoraan turvallisuuspäälliköltä.  
 
Tapahtuman puolesta on järjestetty kaikille suorituspaikoille järjestyksenvalvojia       
yleisöturvallisuuden takaamiseksi. Kilpailua valvovat järjestyksenvalvojat ovat lajien       
vastuulla. Tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelma on tarvittaessa työntekijöiden        
luettavissa järjestyksenvalvojien esimiehillä sähköisessä muodossa. 
 
Turvallisuuspäällikkö 
Kalle Ahonen 
kalle.ahonen@securitas.fi 
+358 (0) 40 548 1214 
 
Turvallisuuden päivystävä numero tapahtuman aikana: 
020 491 3838 
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6. Ensiapu 
Suorituspaikoilla päivystää SPR:n ensiapupäivystäjät, jotka vastaavat yleisön ensiavusta.        
Kilpailutoiminta vastaa urheilijaensiavusta. Suurimmille suorituspaikoille on järjestetty       
päivystävä ensiapu. Pienimmille (Niihama, Koulukadun ratagolfkentät, Uintikeskus) on        
järjestetty ensiaputaitoiset järjestyksenvalvojat. 
 
Yleisön ensiavusta vastaa Suomen Punainen Risti. Yleisöensiavun toimipiste sijaitsee         
suorituspaikkakohtaisesti joko sille osoitetussa sisätilassa tai ulkoilmateltassa. Varmista        
paikalle saapuessasi, missä yleisöensiavun toimipiste sijaitsee (kts. alhaalta kohdasta         
“Tapahtuma-alueista” suorituspaikkakohtainen toimitila ensiavulle) 
 
Ensiavun päivystävät puhelinnumerot eri suorituspaikoilla: 
 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, puh. 041 530 5858  
Ratinanniemi, puh. 045 647 8511 
Kaupin urheilupuisto, puh. 04552-4348546 (VIRVE-päätelaite) 
Kaukajärvi, puh. 04552-4348547 (VIRVE-päätelaite) 

7. Viestintä 
SM-viikko viestii tapahtuman aikana kaikesta yleisesti tapahtumaan liittyvästä sosiaalisen         
median kanavissaan. Lajien vastuulla on viestiä kilpailuun liittyvistä asioista, kuten          
tulosseurannasta. SM-viikon kotisivuilta (www.sm-viikko.fi) löytyy paljon tietoa itse        
tapahtumasta sekä lajien kilpatoiminnasta (esittelyt, linkit tulospalveluun jne.) Sivujen         
seuraaminen ja tiedon etsiminen sitä kautta on suositeltavaa. Toimii myös mobiilissa! 
 
SM-viikko löytyy sosiaalisessa mediassa: 
Facebook SM-viikko 
Twitter @SMviikko 
Youtube SM-viikko  
Avainsanat sosiaalisessa mediassa: #smviikko #Tampere #Suomi100 
 
Viestintään liittyvissä asioissa ja kysymyksissä olkaa yhteydessä:  
Anu Haapalainen 
anu.haapalainen@elisanet.fi 
tel. +358 (0) 40 565 3946 

8. Ympäristö ja siisteys 
Tapahtuma on pyritty tuottamaan vastuullisesti ja ympäristöarvot huomioiden. Hankintoja on          
ohjattu ympäristömyönteiseen suuntaan, esim. painotuotteet ja markkinointimateriaalit       
sähköisenä. Yleisön liikkumisessa suositellaan joukkoliikennettä.  
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Suorituspaikoille tuodaan SM-viikon toimesta liikuteltavia roska-astioita olemassa olevien        
roska-astioiden lisäksi. Huolehdi, että kaikki syntyvä jäte päätyy sille asianmukaiseen          
roska-astiaan. Roskien kulkeutuminen roskakoriin ja yleisen siisteyden ylläpitäminen koko         
tapahtuman ajan on meille kaikille yhteinen tehtävä. Pyydämme kaikkia teroittamaan omaan           
ja omien talkoolaisten mieleen, että ympäristön siisteyden ylläpitäminen edesauttaa         
urheilijoiden, yleisön ja työntekijöiden viihtyvyyttä. Yle välittää tapahtumasta suorana yli 20           
tuntia tv-lähetystä, ja lisäksi kamerat käyvät myös yleisön toimesta sosiaalisen median           
kanavissa. Huolehditaan yhdessä, että paikat ovat ja pysyvät siistinä. 

9. “Jos jotain sattuu?”  - Ohjeita eri tilanteisiin 
Katsoja pyytää apua häntä askarruttavassa asiassa 
Kaikki SM-viikon talkoopaitaan tmv. SM-viikko -järjestäjätunnisteeseen varustautuneet       
henkilöt ovat velvollisia toimimaan asiakaspalvelutilanteissa omasta vastuualueestaan       
riippumatta. Epäselvissä tilanteissa tulee asiakas / asia ohjata ensisijaisesti halli- tai           
aluevastaavalle, tai selvittää asiasta vastaava henkilö. Varmista, että asiakas saa apua           
ongelmaansa ja tilanne hoidetaan asianmukaisesti loppuun asti, vaikka se ei kuuluisikaan           
omaan vastuualueeseen. 
 
Katsoja on kadottanut omaisuuttaan (löytötavarat) 
Löytötavaroita voi päivän aikana tiedustella alue- ja hallivastaavilta. Löytötavarat toimitetaan          
päivän päätteeksi kootusti kaikilta suorituspaikoilta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen         
infotiskille. Kadonneita tavaroita voi tiedustella tapahtuman aikana infopisteeltä        
tunnusmerkkejä vastaan. Tiedustelut puhelimitse, puh. 040 134 5414 (kisatoimisto). Kaikki          
noutamatta jääneet löytötavarat jätetään tapahtuman jälkeen säilytykseen Tampereen        
Messu- ja Urheilukeskukselle. 
 
Yleisöalueella tai katsomossa katsoja tarvitsee apua 
Mikäli SPR:n henkilöstöä ei ole lähettyvillä, soita alueen päivystävän ensiavun numeroon           
(kts. ensiapu). Jos linja on ruuhkautunut tai et saa tätä kautta yhteyttä, etsi lähin              
järjestyksenvalvoja ja pyydä heitä kutsumaan paikalle SPR:n ensiapuhenkilöstöä.        
Järjestyksenvalvojista suurin osa on itsekin ensiaputaitoisia ja voivat auttaa ensihädässä.          
Varmista, että apu saapuu paikalle ja ole valmis toimimaan tilanteessa apuna. 
 
Laitamainos on irronnut, alueiden aitauksissa on aukkoja tai tilapäisissä rakenteissa          
vikoja, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa katsojille tai muille osapuolille 
Ole pikaisesti yhteydessä suorituspaikan alue- tai hallivastaavaan, joka arvioi tilanteen ja           
hälyttää oikeat henkilöt paikalle. Löydät alue- ja hallivastaavien yhteystiedot tämän käsikirjan           
alusta kootusti. Vahdi, että asianmukaiset henkilöt saapuvat paikalle korjaamaan tilannetta. 
 
Kaikissa järjestyshäiriö-, vaara- ja uhkatilanteissa… 
Ole välittömästi yhteydessä lähimpään järjestyksenvalvojaan tai soita turvallisuuden        
päivystävään numeroon 020 491 3838. Vakavasti otettavissa ja kiireellisissä tapauksissa          
ilmoita viipymättä hätäkeskukseen puh. 112, sekä tapahtuman turvallisuuspäällikölle puh.         
040 548 1214. Toimi annettujen ohjeistusten mukaisesti ja tarvittaessa opasta          
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järjestyksenvalvojat / poliisit havaintopaikalle. Ennen kaikkea toimi rauhallisesti, äläkä lietso          
paniikkia! 

10. Tapahtuma-alueista 
SM-viikon pääsuorituspaikkoja ovat Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tampereen        
Uintikeskus, Kaupin Urheilupuisto, Kaukajärven Melonta- ja Soutustadion sekä        
Ratinanniemi. Näiden lisäksi Niihaman vesihiihtostadionilla, Koulukadun ratagolfkentillä sekä        
Kaupin jousiammuntakentillä kilpaillaan Suomen mestaruuksista. Alla esitellään suurimpien        
suorituspaikkojen toimintaa. Tarkennuksia ja lisätietoja aluevastaavilta. 

10.1 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (TESC, Pirkkahalli ym.) toimii SM-viikon         
pääkeskuksena. Tapahtuman virallinen kisatoimisto sekä mediakeskus sijaitsevat täällä.        
Lisäksi kaikki löytötavarat tuodaan kootusti tänne säilöön. Messukeskukselle on muutoin          
maksullinen sisäänpääsy paitsi perjantai-iltana (Huom! Drifting maksullinen!). Torstaina        
suorituspaikalla ei ole virallista kilpailutoimintaa. 
 
Messukeskuksen kaikissa urheiluhalleissa on käytettävissä avoin Wi-Fi -yhteys. 
 
Tampeeen Messu- ja Urheilukeskuksella on runsaasti tilaa parkkeeraamiselle.        
Lähtökohtaisesti kaikki parkkipaikat ovat käytettävissä. Poikkeuksena ovat driftingille        
(perjantai; asfaltoitu kilpa-alue ja hiekkakenttä) ja kasa-ammunnalle (lauantai; asfaltoitu         
kilpa-alue) varatut parkkialueet. Kyseiset alueet tullaan rajaamaan kisojen ajaksi erikseen          
muista parkkialueista. Lisäksi alueella on ennestään valmiit invapaikat. 
 
Messukeskuksen C-, D- ja E-hallissa on omat hallivastaavat, jotka ovat järjestelyissä apuna            
ja ratkaisemassa mahdollisia ongelmia. Kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa        
kääntykää lähtökohtaisesti ensimmäisenä hallivastaavan puoleen. 
 

● C- ja D-hallin vastaavana toimii Rene Pousar, rpousar@saunalahti.fi 
puh. 0400 851 900 

● E-hallin vastaavana toimii toimii Laura Marttila, marttilalaura@hotmail.com  
puh. 050 438 0481 

 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen päivystävä EA -puhelin: 041 530 5858  

10.2 Kaupin urheilupuisto 
Kaupin urheilupuistossa (Kuntokatu 5) pelaavat perjantaista sunnuntaihin rugby, kriketti,         
ultimate, maahockey ja lippupallo. Lisäksi jousiammunta kilpailee läheisellä        
jousiammuntaradalla kilpailunsa televisiofinaaliin asti, joka siirretään pesäpallostadionille. 
 
Pysäköinti Kaupin urheilupuistossa koordinoi viisi liikenteenohjaajaa sekä viisi        
järjestyksenvalvojaa. Alueen parkkipaikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Apuna      
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käytetään Kaupin keilahallin parkkipaikkaa sekä TAYS:in sairaalan parkkipaikkoja, joihin         
pysäköinti on viikonloppuisin ilmaista. Alueella on ennestään valmiit invapaikat. 
 
Kaikella kilpailutoiminnalla tulee olla lähtökohtaisesti itse järjestetty internet-yhteys. Ensiavun         
toimipiste varaa oman tilan Kaupin huoltorakennuksista (merkitään opasteilla). 
 
Kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme kääntymään ensimmäisenä Kaupin        
aluevastaavan puoleen. 
 

● Aluevastaava: Hanne Nyrönen, hanne.nyronen@floorball.fi  
puh. 040 823 9525 

 
Kaupin urheilupuiston päivystävä EA -puhelin:  04552-4348546 (VIRVE-päätelaite) 

10.3 Ratinanniemi 
Ratinanniemessä kilpailevat perjantaina pyörätrial, kortteliajo ja triathlon. Lauantaina kisansa         
järjestää X-trial. Lauantaina alueella Tampereen kaupungin järjestämä Generation Games. 
 
Kaikella kilpailutoiminnalla tulee olla lähtökohtaisesti itse järjestetty internet-yhteys. Ensiavun         
toimipiste (teltta) asetetaan yleisöalueisiin nähden keskeiselle paikalle (tarkentuu        
rakennusvaiheessa, merkitään opasteilla). 
 
Perjantaina Ratinanniemen alueen urheilijoilla on käytettävissään Ratinan stadionin        
painisalien pukuhuoneet sekä suihkutilat. Lauantaina kyseiset pukuhuoneet ovat poissa         
käytöstä (SM-viestit). Urheilijoilla on tällöin varattu mahdollisuus käyttää Cumulus         
Koskikeskuksen suihku -ja saunatiloja (huom! koskee vain X-trialia). Urheilijoista, jotka ovat           
oikeutettuja kyseiseen ratkaisuun, on lähetetty etukäteen nimilista hotellin henkilökunnalle.         
Alueelle on lisäksi järjestetty bajamajoja urheilijoiden ja yleisön käyttöön. 
 
Perjantaina kilpailijoille on varattu erillinen pysäköintialue Ratinan stadionin viereiseltä         
parkkialueelta, minkä rajaamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta vastaa kilpailutoiminta. 
 

● Aluevastaava: Hanna-Mari Ukkonen, ukkonenhannamari@gmail.com  
puh. 050 403 7827 

 
Ratinanniemen päivystävä EA -puhelin: 045 647 8511 

10.4 Kaukajärvi 
Kaukajärvellä kilpailevat perjantaista sunnuntaihin rantavesipallo, ratamelonta sekä       
hengenpelastus. Alueen ensiavun päivystävä toimipiste löytyy melontatornin tiloista. Tornin         
tiloista löytyy lisäksi ADT:n testaustila ja hengenpelastuksen sekä ratamelonnan         
kuuluttamot. 
 
Kaukajärvellä yleisön autot ohjataan läheisten kauppaliikkeiden parkkipaikoille (tien toisella         
puolella, opasteet). Melontatornin viereinen ylätasanne on varattu Ylen tuotantoautolle. 
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Alueella on kiinteässä kioski- ja saunarakennuksessa pukuhuoneita, jotka ovat varattuna          
urheilijoiden käyttöön. Rakennuksesta löytyy lisäksi kolme (3) kiinteää wc-tilaa, jotka ovat           
lähtökohtaisesti varattu kilpailutoiminnalle. Rannan toisesta päästä löytyy neljä (4)         
bajamajaa, jotka ovat lähtökohtaisesti ratamelojien käytössä. Yleisölle tuodaan        
melontatornin läheisyyteen lisä-bajamajoja. 
 
Kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme kääntymään ensimmäisenä       
Kaukajärven aluevastaavan puoleen. 
 

● Aluevastaava: Laura Ylikoski, laura.ylikoski@hotmail.com 
puh. 040 964 1594 

 
Kaukajärven päivystävä EA -puhelin: 04552-4348547 (VIRVE-päätelaite) 

11. Liikenneyhteydet 

Bussilinjat 
Rautatieasema - TESC (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 14 
Päätepysäkki: Ilmailunkatu 
 
Rautatieasema - Tampereen uintikeskus (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussit 3A/B, 17, 25 
Päätepysäkki: Uintikeskus 
 
Rautatieasema - Kaukajärven soutustadion (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussit 40A/B 
Päätepysäkki: Kristilla 
 
Rautatieasema - Koulukadun Ratagolfkentät (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussit 25 
Päätepysäkki: Piispantalo 
 
Rautatieasema - Kaupin urheilupuisto (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussit 14, 14N 
Päätepysäkki: Koljontie 62 
 
TESC (Ilmailunkatu) - Tampereen uimahalli - Tampereen uintikeskus 
Bussit 14, 14N → Keskustori I → Keskustori L, Bussi 3B 
Päätepysäkki: Uintikeskus 
 
TESC (Ilmailunkatu) - Kaupin urheilupuisto (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussit 14, 14N 
Päätepysäkki: Koljontie 62 
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TESC (Ilmailunkatu) - Kaukajärvi (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 34 → Koskipuisto, Bussi 40A 
Päätepysäkki: Kristilla 
 
TESC (Ilmailunkatu) - Ratinanniemi (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 14 
Päätepysäkki: Hatanpään valtatie 24 
 
Kaukajärven soutustadion (Kristilla) - Kaupin urheilupuisto 
Bussi 40A, B → Rautatieasema Bussi 14 
Päätepysäkki: Koljontie 62 
 
Kaukajärven soutustadion (Kristilla)-Tampereen uintikeskus (Huom. pieni matka 
kävelyä) 
Bussi 40A, B 
Päätepysäkki: Takojankatu (700 m kävelyä) 
 
Kaukajärven soutustadion (Kristilla)-Tampereen uintikeskus 
Bussi 17 
Päätepysäkki: Uintikeskus 
 
Kaukajärven soutustadion (Kristilla) - Ratinanniemi 
Bussi 40A → Tarkonpuisto, Bussi 9B 
Päätepysäkki: Sorinaukio 
 
Kaukajärven soutustadion (Kristilla) - TESC 
Bussi 40A →  Koskipuisto, Bussi 14 
Päätepysäkki: Ilmailunkatu 
 
Kaupin urheilupuisto (Koljontie 31) - TESC (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 14 
Päätepysäkki: Ilmailunkatu 
 
Kaupin urheilupuisto (Koljontie 31) - Ratina (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 14  
Päätepysäkki: Linja-autoasema 
 
Kaupin urheilupuisto (Lusankatu 15) - Uintikeskus (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 14 → Rautatieasema, Bussi 17 tai 3B 
Päätepysäkki: Uintikeskus 
 
Kaupin urheilupuisto (Keilakuja)-Kaukajärven soutustadion (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 32 → Vilunen, Bussi 40A 
Päätepysäkki: Kristilla 
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Ratinanniemi (Sorinaukio) - Uintikeskus (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 9A  
Päätepysäkki: Takojankatu 
 
Ratinanniemi (Linja-autoasema) - Kaupin urheilupuisto (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 95X tai 1B 
Päätepysäkki: TAYS I (Tampereen yliopistosairaala) 
 
Ratinanniemi (Rautatieasema) - Kaupin urheilupuisto (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 14  
Päätepysäkki: Koljontie 62 
 
Ratinanniemi (Linja-autoasema) - TESC (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 34 tai 14  
Päätepysäkki: Ilmailunkatu 
 
Ratinanniemi (Sorinaukio) - Kaukajärvi (Huom. pieni matka kävelyä) 
Bussi 9B→ Vilunen, Bussi 40A, B 
Päätepysäkki: Kristilla 

Taksi 
Tampereen aluetaksin puhelinnumero: 0100 4131 ( 1,84 € / puh + pvm/mpm ) 
 
Seuruetaksitilaukset: 0100 85855 ( 1,42 € / puh + pvm/mpm ) 
 
SMS-tilaukset: 16442 ( 1,42 € / viesti ) 
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