
Suomenlinnassa  
tapahtuu 
ympäri  
vuoden!  
→ suomenlinna.fi/aukiolot

det händer i sveaborg 
året runt!  
→ suomenlinna.fi/sv/oppettider
there's something  
going on  
in suomenlinna  
all year round! 
→ suomenlinna.fi/en/opening-hours
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VALOJENSAARET
Suomen luonnon päivän tapahtuma Suomenlinnassa 26.8.2017 

Finska naturens dag i Sveaborg 26.8.2017
Finnish Nature Day in Suomenlinna 26.8.2017

Tervetuloa nauttimaan 
elokuun hämärtyvästä 
illasta ja tunnelmoimaan 
suomalaisen luonnon 
helmassa.
ohjelma suomenlinnassa

▪ Tapaa luontovalokuvaaja Tim Bird  
ja keskustele luontovalokuvauksesta

▪ Opastetut Ulkona Suomenlinnassa 
-kävelykierrokset

▪ Sokkoteatteria Suomenlinnan historiasta
▪ Tapahtuman huipennus:  

Ulkoilmakonsertti kesäillassa  
ja luontolähettilään tervehdys

▪ Tähdet Kustaanmiekan yllä -retki

Ravintolat ja kahvilat sekä Taksi Viapori  
palvelevat tapahtumakävijää. JT-Linen 
vesibussilla lisävuoroja Kauppatorin ja 
Tykistölahden välillä. Katso erikois- 
tarjoukset ja tarkka ohjelma Suomenlinnan 
verkkosivuilta tai Facebookista.

Välkommen att njuta av 
augustiskymningen i den 
finska naturen.
Program i sveaborg

▪ Programmet genomförs mest på finska  
och delvis på engelska

▪ Möt Tim Bird i sin utställning  
och diskutera om naturfotografi

▪ Guidade Ute i Sveaborg -turer (på finska)
▪ Teater i Barlastrummet (på finska)
▪ Höjdpunkten: Utekonsert i sommarkväll  

samt hälsning från Natur Ambassadör  
(på finska och engelska)

▪ Stjärnor över Gustavssvärd, utflykt (finska) 
 
Restauranger och cafeer samt cykeltaxin  
Taksi Viapori betjänar besökare. JT-Line 
vattenbus åker extra turer under kvällen. 
Närmare information och program  
på Sveaborg nätsidan eller Facebook.

Welcome to enjoy the 
August twilight in the 
Finnish Nature.
Program in suomenlinna

▪ Meet nature photographer Tim Bird  
in his exhibition at Suomenlinna Museum

▪ Guided walking tours (in Finnish)
▪ Blind folded theatre at Ballastroom  

(in Finnish)
▪ Outdoor Concert and greetings from  

Nature Ambassador in Kustaanmiekka
▪ Stars over Kustaanmiekka island excursion  

(in Finnish) 
 
Restaurants, Cafés and bike taxi serve visitors 
during the evening. JT-Line waterbus runs 
extra shifts during the evening.  
More info and program at Suomenlinna  
website or Facebook.

Huonolla säällä osa ohjelmasta siirtyy sisätiloihin. ▪ Vid dåligt väder kommer en del av program ske inomhus. ▪ In case of bad weather, part of the program will be indoors.


