
TILASTOA MIKKELIN SEUDUN POHJALAISTEN BLOGISIVUILTA

Näin vuodenvaihteessa on hyvä vähän vilkaista blogisivujemme käyttöä
vuosien varrelta.
Sivusto avattiin juuri ennen pikkujouluja vuonna 2011. Alku oli kai 
allekirjoittaneen käyttökertoja, kun opiskelin sivusto- ohjelmiston 
salaisuuksia. Toki  marraskuun lopulla ja joulukuussa oli sitten sivuilla 
jo vierailijoitakin.

Seuraavasta taulukosta käy selville sivuston eri osien avauskerrat kuukausittain ja 
tietenkin lopussa on vuosittainen kokonaismäärä. Merkittävintähän tässä on se, että 
avausten määrä on ollut nousujohteinen.

Kuukaudet ja vuodet

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yhteensä
2011 369 772 1 141
2012 235 416 426 313 111 108 78 79 128 142 133 273 2 442
2013 231 206 385 297 112 216 176 162 184 223 265 336 2 793
2014 261 287 409 294 237 170 144 243 205 345 441 476 3 512
2015 346 278 521 450 225 142 194 236 235 272 615 618 4132

Jokainen voi tehdä omia laskelmiaan ja mietelmiään taulukon annista. Siksipä en ala sitä 
tässä suuremmin analysoimaan. Toteanpahan vain, että sivuston sisältö (uudet jutut 
sivuilla jne..) ja taulukon osoittama kävijämäärä seurailevat melkoisen hyvin toisiaan.

Pannaan paremmaksi vuonna 2016! Otetaanko tavoitteeksi tuplata avauskerrat. Sehän 
tietäisi jo yli 8 000 avausta vuodessa.

Pikkujouluihin saatiin yli kolmekymmentä osallistujaa ( kymmenkunta osallistujaa lisää 
edellisiin). Tässä valossa ei sivuilla vierailujen ja niiden avausten määrän kasvattaminen  
liene kovinkaan vaikeaa.

Mistäpä sitten sivustoilla on vierailtu? 
Tässä vähän tylsää tilastotietoa, jos se jotakuta kiinnostaa: Kotimaasta on toki valtaosa 
kävijöistä ( 97,5 % ), sitten seuraa Yhdysvallat ( 1,14 % ), Ruotsi ( 0,75 % ), Tanska ( 0,14 
% ). 

Taaempana on kartta ja luettelo maista, joista on vähintään kaksi avauskertaa. Yhden 
kerran avauksia on toki melkoinen liuta, mutta ne ovat lähinnä satunnaisia ”harhailijoita”. 
Voisin lukea sellaisiksi myös pari kertaa sivuilla käyneet.

Näyttäisi siltä, että meillä on ”Ameriikan raitilla” lukijakuntaa. Myös naapurimaassamme 
Ruotsissa on blogimme seuraajia. Muissa maissa sivujen seuraaminen on enemmän tgai 
vähemmän satunnaista.



Tässä tämä tällä kertaa. Käytelkäähän sivuja, kommentoikaa ja laittakaa 
esityksiä asioista, joita sivuilla voitaisiin käsitellä.

MENESTYKSELLISTÄ VUOTTA 2016 !
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