KOIRA RETKELLÄ

LUONNOSSA LIIKKUMISTA KOIRAN KANSSA
KOIRARETKELLA.COM

MIKÄ ON KOIRA RETKELLÄ?
KoiraRetkella.com on vuonna 2020 perustettu blogi,
jossa iloitaan luonnossa liikkumisesta. Siellä jaetaan
tietoa Varsinais-Suomen alueen luontopoluista ja
innostetaan retkeilemään ja ulkoilemaan.
Mukana retkillä on koira, joten välillä blogissa
puhutaan koiraretkeilystä ja kaikesta, mikä tulee
ottaa huomioon koiran kanssa liikkuessa. Toisaalta
blogi antaa yhtä hyvin vinkkejä myös koirattomille
luontoihmisille.

KETKÄ LUKEVAT KOIRA
RETKELLÄ -BLOGIA?
Lukijat ovat varsinaissuomalaisia luontoharrastajia,
joille yhteistä on rakkaus luontoon ja eläimiin.
Useimmilla lukijoilla on oma koira, ja he jakavat- tai
ainakin haluaisivat jakaa - koiraretkeilyharrastuksen
kanssamme.

TILASTOT - KUINKA MONI
LUKEE BLOGIA?
Lukijoita on yli 10 000 per kuukausi, ja sivun
katselukertoja monin verroin enemmän.
Sivusto on kovassa kasvussa.
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TIETOA MINUSTA JA KOIRA
RETKELLÄ -BLOGISTA
Olen Eveliina Nissi, 45-vuotias luontoharrastaja
Mynämäestä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri
yleisen historian alalta, ammatiltani olen kääntäjä.
Luonnossa liikkuminen on ollut minulle aina rakas
harrastus, ja koska olen omistanut koiria jo 20 vuotta, on
selvää, että olen pitkään liikkunut luonnossa
nimenomaan koirien kanssa.
Netissä oli suhteellisen niukasti tietoa alueemme
luontopoluista, ja jos tietoa oli, se oli puutteellista.
Helmikuussa 2020 päätin luoda oman blogin, joka antaisi
tietoa Varsinais-Suomen ja lähialueen luontopoluista
mutta joka samalla innostaisi ihmisiä ulos luontoon.
Etenkin koiran kanssa tulee helposti jumituttua omille
kotinurkille kiertämään aina samaa reittiä. Halusin antaa
ihmisille paremman vaihtoehdon.
Sain nopeasti lukijoita ja lukijoilta hyvää palautetta.
Ihmisten kiitokset innostivat jatkamaan ja kirjoittamaan
lisää. Vuoden 2020 viimeisellä viikolla meistä julkaistiin
koko sivun artikkeli Turun Sanomissa.

Koira Retkellä -blogin
luetuimmat artikkelit

1. 5 syytä miksi ei kannata ottaa koiraa (ja 1 miksi
se kannattaa)
2. Lounaisen Suomen 9 parasta luontokohdetta tunnetko jo nämä?
3. Saako koiraa pitää vapaana metsälenkillä?
4. Luontoretkellä vanhan koiran kanssa: 14-vuotias
kääpiösnautseri opastaa
5. Miten huollat retkeilevän koiran kehoa?
Eläinfysioterapeutin vinkit vaelluskoiran
lihashuoltoon

