
Historiasta nykypäivään – mikä Porissa ihastuttaa ja 

vihastuttaa? 

Pekka Laine 

Menen hakukoneeseen ja kirjoitan hakuriville ”minkälainen on porilainen”. 
Hakutulosten kärjessä on keskustelu Suomi24-palstalla. Siellä maalataan 
kauhukuvia porilaisista. ”Heissä vallitsee kateus ja keuhkotauti”, kirjoittaa yksi. 
”Kyllähän tästä Ässä-huumasta sen jo näkee, mitä Pori on. Tärkeintä on 

voitto”, jatkaa toinen. 

Jospa jätetään anonyymit kirjoittelijat sikseen. Hehän saattavat olla 

ulkopaikkakuntalaisia, joilta sopeutuminen Poriin on jäänyt kesken. Miten 

helsinkiläinen viihtyy Tampereella? Tai tamperelainen Helsingissä? Kuinka moni 

suomalainen voisi jäädä pysyvästi ulkomaille? 

Laajennan tutkimustani suuntaamalla hiukan vakavampaan kirjoittamiseen. 

City-lehden blogissa Porissa syntynyt tyttö kertoo kokemuksistaan, kun palaa 

Turusta pitkän tauon jälkeen Poriin. Hän onnistui löytämään uuden 

ulottuvuuden Porista vanhojen rinnalle: ”Porissa on uudenlainen yökerho 

Soma. Se on tyylikäs ja omannäköisensä. Ja onneksi Porissa on eräs juttu, jota 

olen aina rakastanut (ja sen huomaa pyllystäni): kunnon grillit! ” 

Porilaiset loistavat tapahtumanjärjestäjinä 

Mitä mieltä opiskelijat ovat Porista? Tampereen yliopiston nettilehti haastatteli 

yliopiston Porin yksikössä opiskelevia. Eräs paljasjalkainen tamperelainen 

kertoo muutostaan Poriin: ”Turhaan varoiteltiin että ’satakuntalaiset ovat 

pidättyväisiä ja hiljaisia’! Ainakin kaikki tapaamani ihmiset yliopistolla ja 

vapaa-ajalla ovat olleet oikein mukavia, puheliaita ja ystävällisiä.” 

Siinäpä opiskelija mairitteli Poria! Mieleeni hiipii vaivihkaa ajatus siitä, että 

opiskelijat tekevät mitä tahansa saadakseen hyviä arvosanoja. Ehkäpä 

yliopistolla on paljon porilaisia opettajia? Jätän kyynisyyden kuitenkin tältä 

erää tähän. Se ei sovi kesälehden kepeään tunnelmaan ollenkaan. 

Pori tunnetaan tapahtumistaan. Suuntaankin seuraavaksi tutkimuksissani 

akateemisille vesille. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija teki 

opinnäytetyönä kävijätutkimuksen Porispere-festivaalista. Asteikolla 1–5 

kävijät antoivat yleisarvosanan 4,57 tapahtumalle! Ylisanoja satoi: ”Aivan 

mahtavan tunnelman sohvineen, riippukeinuineen, sänkyineen olette saaneet 

luotua! Kiitos siitä.” 

Ajattelen, ettei Pori välttämättä ole hullumpi paikka. Se on vanha 

teollisuuskaupunki, joka yrittää muuttaa imagoaan kulttuuri-, tapahtuma-, 



matkailu- ja opiskelukaupungiksi. Annetaan Porille aikaa löytää uusi 

kukoistuksensa. 

_________ 

Klubilaiset vastaavat: 

Mikä on nimesi? Missä olet syntynyt? Kauanko olet asunut Porissa? 

Mikä Porissa on hyvää ja huonoa? 

Olen Oona. Olen syntynyt Turussa ja asunut Porissa 4-vuotiaasta 

saakka. Hyvää Porissa on mielestäni se, että tämä on sopivan 

kokoinen, ei liian iso eikä pieni. Lisäksi täällä järjestetään kaikenlaisia 

hyviä tapahtumia. Huonoa Porissa – jaa, ei tulekaan mitään mieleen 

juuri nyt! 

 

Olen Marko. Olen alkujaan Porista ja asunut siinä välissä muissa 

paikoissa. Parasta Porissa on hienot harrastusmahdollisuudet, 

erityisesti liikuntapuolella. Lisäksi Pori tunnetaan merestä. 

Mäntyluodon Kallo on upea paikka, jossa käyn säännöllisesti. 

Suosittelen sitä kaikille Poriin tuleville! Huonoa Porissa on nykyinen 

työllisyystilanne. 

 

Nimeni on Miika. Olen elänyt koko elämäni Porissa. Hienointa Porissa 

on se, että tämä on kaunis kaupunki. Täällä on esimerkiksi Yyteri, 

Kirjurinluoto ja Kallo, joka on todella näyttävä myrskyllä. Aallot voivat 

lennättää vettä tielle saakka. Lisäksi Porin ulkoilumahdollisuudet ovat 

erinomaiset, niitä kuulee kehuttavan paljon. Haluaisin vielä mainita 

positiivisena puolena uuden uimahallin. Eniten Porissa harmittaa se, 

että monet vanhat yritykset on lopetettu, esimerkiksi Porin 

Oluttehdas, Osuusmeijeri, Rauma-Repola ja Porin Paperitehdas. 

 

Olen Susanna. Olen syntynyt Luvialla, ja nyt olen asunut 15 vuotta 

Porissa. Nämä kaksi paikkaa ovat Pori-tykkäysteni kärkipäässä: 

Kirjurinluoto ja uusi uimahalli. Hetkinen – negatiivisia puolia pitääkin 

miettiä hiukan pitempään. Ehkä julkinen liikenne voisi toimia 

paremmin: vuoroja saisi olla enemmän. 

_________ 



Haluatko pysyä aallonharjalla siitä, mistä Porissa puhutaan juuri nyt? 

Silloin kannattaa suunnata Pori-aiheisille keskustelupalstoille, joissa 

vihastuneet ja ihastuneet ihmiset jakavat uusimpia mielipiteitään 

Porista! 

http://www.porilaiset.com/forum/ 

http://keskustelu.suomi24.fi/paikkakunnat/satakunta/pori 


