
Mikkelin seudun Pohjalaiset

TILASTOTIETOA KOTISIVUJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2018

Yleisesti yhdistysten ja muiden tahojen kotisivuja pidetään nykyisellään viestinnällisessä 
mielessä ”vanhentuneina” tai muutoinkin pienessä merkityksessä. Facebook on yleisesti 
tullut kaikkialla käyttöön ja se onkin nopeudellaan ja ajankohtaisuudellaan oivallinen 
viestintäkanava. 
Mielestäni kuitenkin blogityyppinen kotisivusto on ylläpidettävän arvoinen juttu. Perustelen 
tätä sillä, että sivuilla julkaistavien juttujen eteen on yleensä tehty melkoinen määrä työtä 
ja asiat pysyvät jollain tavoin ”järjestyksessä”.

Mikkelin seudun Pohjalaisten kotisivut ovat olleet käytössä vuoden 2011 loppupuolelta 
asti. Sivustolla vierailijoiden määrä on vakiintunut yli 4000 näyttökertaan vuodessa. Sivuilla
käy vuosittain yli 2000 vierailijaa. Tämä ei mielestäni ole aivan vaatimaton asia ja meillä 
onkin vakiintunut käyttäjäkunta.

Oheinen kuva kertoo myös sen, että keskimäärin sivuilla vierailija on avannut 
käyntikerrallaan kaksi alasivua. Uusia juttuja sivuilla on vuonna 2018 julkaistu 18 
kappaletta. Tässä on tapahtunut pieni notkahdus edellisiin vuosiin verrattuna ja tästä 
asiasta otankin vastuun. Eläkeläisen kiireinen elämänrytmi on aiheuttanut sen, etten ole 
”ehtinyt” kirjoitella sivuillemme asioita. Parannettavaa on siis tällä saralla.
Joka tapauksessa julkaistujen juttujen määrä on suorassa suhteessa sivustojen 
käyttömäärään.

Sivustolla vierailut kuukausittain. Vuosikokouksen ja pikkujoulujen vaatimat tiedotusasiat 



ovat  havaittavissa sivustojen avaus- ja kävijämäärissä.

Avatuimmat sivut vuoden ajalta

Viimeisen vuoden (365 vrk) aikana on eniten avattu Viikon vitsi – sivua. Tämä tieto ei ole
uusi, sillä vuodesta vuoteen vitsejä käydään lukemassa sivuiltamme. Olen jopa 
huomannut, että sivuillamme julkaistuja vitsejä on alkanut esiintyä muillakin sivustoilla 
netissä. Kaikkiaan on vitsejä käyty kurkkaamassa yli 1600 kertaa. Sivuston olemassaolon 
aikana vitsejä on käyty lukemassa noin 10 500 kertaa!
Valitettavasti tässä on tapahtunut se, että vitsejä ei ole tullut päivitettyä kuluneella vuodella
viikottain. Tunnen asian vuoksi piston sydämessäni.. Eli parantamisen varaa on!!
Puheenjohtajan porinat kiinnostavat, samoin murreasiat paukahroksineen. Kuvia tietenkin 
halutaan katsella. Näitä asioita siis kannattaa pitää esillä.

TOP 5 näyttökerroissa

Meillä on uskollinen seuraajakunta Yhdysvalloissa. Vuosittain sieltä käsin sivuja avataan 
yli 200 kertaa. Jos käytetään keskimääräistä avauslukua vierailijaa kohti, niin 
sivustollamme voidaan arvioida käyvän Yhdysvalloista noin sata seuraajaa 
(seurantakertaa). Jos arvioidaan, että seuraaja käy sivuilla kuukausittain, niin todellinen 
Yhdysvaltojen seuraajamäärä on 8 – 10 henkilöä.

”Omat joukot” ovat luonnollisesti suurin kävijäkunta, mutta avauksia on tehty vuoden 
aikana  yhteensä 26 maasta, sekä muutamia avauksi EU:n madaatilla. 
Sivuilla on siis jotain kiinnostavaa, kun niitä seurataan läpi koko maailman. Pitää yrittää 
pitää mielenkiintoa yllä jatkossakin. Toki on todettava, että useasta maasta on vain yksi 
näyttökerta. ”Eksykkejä” siis vierailee sivuilla, mikä on tietenkin luonnollista 
nettimaailmassa.



Kartta maista, joista on tehty ainakin yksi avaus

Sivuston tietojen mukaan meillä on neljä sähköpostiseuraajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
sivuille julkaistavista jutuista tulee tilaajalle tieto sähköpostiin. Julkaistun jutun voi lukea siis
myös suoraan sähköpostista.

Tässä olikin lyhyt katsaus kuluneeseen vuoteen näin tilastojen valossa. Toki asiasta voisi 
tehdä lisääkin analyysiä, mutta eiköhän tälläkin perusteella voi yhdistyksen hallitus tehdä 
johtopäätöksiä ja ohjausta.
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