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MIKÄ ON KOIRA RETKELLÄ?
KoiraRetkella.com on vuonna 2020 perustettu blogi,

jossa ollaan elämänmittaisella retkellä koiran

kanssa. Siellä  innostetaan retkeilemään ja

ulkoilemaan, ja sieltä löytää vinkkejä

varsinaissuomalaisista luontokohteista. Siellä

annetaan koirien koulutus- ja aktivointivinkkejä.

Siellä arvostellaan tuotteita, ja siellä tehdään

filosofisia pohdintoja suomalaisesta

koirakulttuurista.  

KETKÄ LUKEVAT KOIRA
RETKELLÄ -BLOGIA?
Lukijat ovat kaltaisiani, jotka rakastavat luontoa ja

koiria. Enemmistö lukijoista on yli kolmekymppisiä

naisia, ja useimmilla heistä on oma koira.

TILASTOT - KUINKA MONI
LUKEE BLOGIA?
Lukijoita on reilusti yli 10 000 per kuukausi, ja sivun

katselukertoja monin verroin enemmän. 

Sivusto on kovassa kasvussa. Vuonna 2020 blogia

luettiin 25 000 kertaa, vuonna 2021 67 000 kertaa ja

vuonna 2022 140 000 kertaa. 
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TIETOA MINUSTA JA KOIRA 
 RETKELLÄ -BLOGISTA
Olen Eveliina Nissi, 46-vuotias koiraharrastaja Varsinais-

Suomesta. Koulutukseltani olen filosofian maisteri yleisen

historian alalta, ammatiltani olen kääntäjä ja kirjoittaja.

Luonnossa liikkuminen on ollut minulle aina rakas

harrastus, ja koska olen omistanut koiria jo 21 vuotta, on

selvää, että olen pitkään liikkunut luonnossa

nimenomaan koirien kanssa. 

Blogi alkoikin ensin luontoretkiblogina. Esittelin

luontokohteita, jotka olivat lähellä ja jonne saattoi mennä

koiran kanssa. Sittemmin blogin aihepiiri on laajentunut.

Luonto tulee aina olemaan tärkeässä osassa, mutta nyt

mukana on myös koirien aktivointia, tuotearvosteluja ja

pohdintoja koirakulttuurista - muun muassa!

Olen saanut lukijoilta hyvää palautetta, ja kiitokset ovat

innostaneet jatkamaan ja kirjoittamaan lisää. Minusta ja

koirastani on julkaistu myös koko sivun artikkeli Turun

Sanomissa. 

 9 kivaa temppua ja aktivointivinkkiä koiralle

5 syytä miksi ei kannata ottaa koiraa (ja 1 miksi se

kannattaa)

 Pohdintaa: täytyykö koiran antaa tervehtiä

vastaantulevia koiria?

Yhden lapsen tarina kiusaamisesta: "Koira on

paras ystäväni"

Luontoretkellä vanhan koiran kanssa: 14-vuotias

kääpiösnautseri opastaa

1.

2.

3.

4.

5.

Koira Retkellä -blogin
luetuimmat artikkelit v. 2022
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