
Supermessut 2018, Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus 20.-22.4. Visit Pori mukana
Suomen saariston ja rannikon 
yhteismessuosastolla E702 #SuomenSaaristo

Porin matkailun kärkinä loistavat Yyteri, Asuntomessut
sekä kesän muut suurtapahtumat

LÖYDÄ UUSI MUKAVUUSALUEESI

PORIN RANNIKKO JA SAARISTO

ASUNTOMESSUT PORISSA 6.7.-5.8.

LISÄÄ KESÄN SUURTAPAHTUMIA

Voit ostaa liput ensi kesän Asuntomessuille alennettuun messuhintaan messuosastoltamme E702! 
Osastolla myös Yyteriin liittyvä arvontakysely, jossa Yyterin tuotepalkintoja.
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Pohjoismaiden pisin hiekkaranta löytyy Porista, Yyteristä. Usean kilometrin mittainen ranta 
houkuttaa auringonpalvojia, surffaajia ja uimareita kesäisin. Yyterin matkailualue tarjoaa ympäri 
vuoden myös uskomattomia luontoelämyksiä ja alueella onkin yli 30 kilometriä luontoreittejä ja 
15 luontolavaa. Osa luontoreiteistä kulkee Selkämeren kansallispuiston alueella. Valtaisat 
hiekkadyynialueet, linnustostaan tunnetut niityt ja rantalietteet sekä Selkämeren kansallispuisto 
tarjoavat nähtävää myös ympäri vuoden. Katso lisää visityyteri.fi.

Asuntomessuilla 2018 ratkotaan porilaisella periksi antamattomuudella arjen ongelmia, jotka suotta
sabotoivat hyvää elämää sen eri ikävaiheissa. Teemana on asuminen läpi ihmiselämän. Karjaranta21 
–messualueelle rakentuu 28 pientaloa, 1 korjausrakentamiskohde, 1 rivitalo, palvelutalo sekä päiväkoti. 
Asuntomessualue sijaitsee kävelyetäisyydellä kaupungin keskustasta ja vain sillan ylityksen päässä 
Kirjurinluodon ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksista. Katso lisää asuntomessut.fi.

Pori Jazz Festival, SuomiAreena ja Porispere tarjoavat jälleen elämyksiä!

Pori Jazzeilla (14.-22.7.) mukana jälleen maailmanluokan tähtiä, kuten mm. Nick Cave & The Bad Seeds,
Gogo Penguin, Vjay Iyer Sextet sekä Hurray for the Riff Raff.

Suomen suurin yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma SuomiAreena (16-20.7.) tarjoaa kovan tason 
vieraita ja tiukkoja keskusteluja rennossa ilmapiirissä. Vuoden teemoja ovat turvallisuus, suvaitsevaisuus ja 
vastuullisuus.

Porilaisesta kapinahengestä syntynyt Porispere-festivaali (3.-5.8.) vyöryttää lavalle mielenkiintoisen 
artistikattauksen. Mukana mm. Vince Neil (USA), Stam1na, D-A-D ja Cheek, sekä paljon muita.
Yhtä lailla laadukasta artistikattausta tarjoaa nostalgiatapahtuma Kirvatsin Jytä 1.8. Porin 
Kirjurinluodolla. Lavalle astuu mm. Matti & Teppo, Slade (UK) ja Meiju Suvas. Iskelmäkesä 2018-
festivaaleilla tunnelmoimaan pääsee muun muassa Anna Erikssonin, Jari Sillanpään, Lauri Tähkän ja Juha 
Tapion tahtiin. Iskelmäkesä 2018 Porin Kirjurinluodossa (29.-30.6). 

Lisätietoa osoitteesta visitpori.fi.


