Üks Eesti edukamaid blogijaid:
pärast pulmi ja laste sündi on
lugejate arv olnud suurim
Silja Ratt, 12. juuni 2015, 07:00

Kolmes kategoorias võitnud Britt Ernewein elab Prantsusmaal ja sai muide hiljuti teist
korda emaks. (Erakogu)
Eesti blogiauhindade jagamisel kolmes kategoorias võidu noppinud Britt Ernewein
(24) ei häbene kirjutada ka väga isiklikest asjadest: Prantsusmaal elava kahe lapse
ema ajaveebist võib muu hulgas leida üsna detailse kirjelduse tema laste sünnist.
Peale selle on blogis palju pildimaterjali.
Britt Erneweinil pole hirmu, et keegi võiks blogis avalikustatud infot kurjalt ära kasutada.
"Eks ta natuke haavatav olukord ole, et mu elu on võõraste ette laotatud ja nemad teavad
minust rohkem kui mina neist. Ent see on mu enda valik ja õnneks on mu lugejad
üldjuhul väga toredad ja viisakad inimesed," selgitab ta.
Britt räägib, et blogimisega ei pea tingimata kaasnema isiklikud teemad, ent tema on
valinud just sellise tee. Üheksa aastat veebipäevikut pidanud Britt arvab, et isiklik on
suhteline mõiste. "Ma võin küll kirjutada sünnitusjärgsest taastumisest, mis võib mõne
jaoks ehk liiga delikaatne teema olla, ent samas ei tuleks ma selle peale, et kirjutada

kuskile täpselt oma aadress või telefoninumber, kuhu eelkooli oma lapse panen või muid
sääraseid detaile."
Britt pole siiski kogu aeg isiklikel teemadel bloginud. Enne praegust ajaveebi on tal olnud
veel blogisid, mis olid märksa privaatsemad. "Esimese blogi lõin ma ilmselt umbes
15aastaselt, mis annab aimu sellest, et see oli üks paras maailmavalu blogi," meenutab
Britt.
Blogijad saavad tihtipeale väga palju kriitikat ning sõnademängust on arusaamatused
kerged tekkima. Briti sõnul on ta sellega arvestanud. Kuidas on aga just tema blogist
saanud nii paljude lemmik? Britt ütleb, et on vaikselt ja järjekindlalt ajanud oma asja.
"Olen üritanud eemale hoida draamadest ja intriigidest, vältinud teiste mahategemist ja
hoidnud pigem diplomaatilist joont."
Kirjutab kahes keeles
Britt üritab maailma vaadata läbi helgete toonide. "Mulle meeldib mõelda, et mu blogi on
tore väikene internetipesa, kus kirjutatakse natuke kõigest ja kus ka negatiivseid asju
nähakse läbi positiivse vaatenurga."
Britt ütleb, et ta üritab jääda iseendaks ning anda läbi blogi edasi asju, mida ta
väärtustab. "Tundub, et inimesed suudavad sellega samastuda," rõõmustab ta.
Kuna Britt elab Prantsusmaal, on blogi tema jaoks ühtlasi võimalus eesti keeles kirjutada
ja suhelda. "Blogimine on andnud mulle võimaluse saada tuttavaks paljude toredate
inimestega. See täidab ka eestikeelse suhtlusvajaduse tühimiku, mis mul muidu välismaal
elades on."
Britt kirjutab oma veebipäevikut siiski ka prantsuse keeles, sest tema prantslastest
tuttavad on samuti blogi vastu huvi tundnud. Erinevalt paljudest ei plaani ta inglise keeles
blogima hakata.
Prantsusmaale läks Britt elama tänu projektile, mis võimaldab noortel inimestel kogeda
vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis ning tutvuda selle riigi kultuuriga.
Võõrriiki kolimine andiski Britile tõuke taas uue blogiga algust teha.
Päeva jooksul on blogil Briti sõnul 6000–7000 vaatamist. "Pärast olulisemaid elusündmusi
nagu pulmad ja laste sünd on lugejate arv olnud suurim," täpsustab ta.

Briti abikaasa on prantslane, ent sellele vaatamata ei kavatse nad perega kogu elu mehe
koduriigis veeta. "Eestisse kolimine on meie tulevikuplaanides täiesti olemas," märgib
Britt.
Blogi ei ole töö
Britt ei pea blogimist tööks. "Ma võtan seda hobina, sest kuigi töö võib samuti olla
midagi meelepärast, siis üldjuhul on töö ikkagi kohustus. Minu jaoks ei ole blogimine
kohustus," selgitab ta.
Ta arvab, et kui blogimine muutub tema jaoks kohustuseks, teeb ta sellega lõpparve.
Kuigi Britt ei pea blogimist tööks, on sellega võimalik rahagi teenida. "Ma ei pea seda
oluliseks, aga arvan, et mitmesugused koostööd on vahvaks boonuseks," ütleb Britt.
Kõigiga ta koostööd tegema ei rutta: "Paljudele olen ära öelnud, kuna ei tunne, et oleksin
õige inimene neid nii-öelda esindama või reklaamima."
Tööst rääkides möönab Britt, et tema unistuste töö ongi seotud kirjutamisega. "Mõnes
ajakirjas enda kolumni kirjutamine oleks üks mu suurimatest unistustest."
Blogiauhindadel enamiku auhindadest noppinud Britt jääb enda kirjutamisoskusest
rääkides siiski tagasihoidlikuks: "Ma olen piisavalt realistlik tunnistamaks, et tegelikult on
mu kirjutamisoskus veel kesine."
Siiski kavatseb kirjutamist ja fotograafiat enda suurimateks hobideks pidav Britt selles
valdkonnas edasi areneda. "Muidugi on võimalik, et ma ükspäev ärkan ja tunnen, et enam
ei jaksa blogida. Praegu kaldun ma aga arvama, et see päev on veel kaugel," ütleb ta.
Blogiauhindade jagamist korraldavad staažikad blogijad
"Tegime seda, sest mitte keegi teine ei teinud," ütlevad Eesti tänavuste blogiauhindade
jagamise korraldajad Mari-Leen Albers ja Mariann Treimann.
Mõlemad on kümme aastat samuti blogimisega tegelnud. Seetõttu said nad
blogiauhindade jagamist planeerima hakates palju kriitikat, et korraldavad seda üritust
vaid iseendale auhindade võitmiseks.
"Need inimesed või firmad, kellega me auhindade teemal koostööd teeme, on nagunii
minu või Leenu blogi koostööpartnerid. Kui me nii väga neid asju omale tahaksime, siis
me võiks lihtsalt küsida. Me ei pea selle jaoks auhinnagalat korraldama," räägib Mariann,
kes blogisõpradele on tuntud kui Mallukas.

Mari-Leen kinnitab, et kuigi hääletustulemuste põhjal oleksid nad Marianniga võitnud
rohkem auhindu, otsustasid nad enda esikohad loovutada. "Otsustasime, et võtame
endale ainult ühe auhinna – selles kategoorias, kus me kõige rohkem hääli saime."
"Vaja on külma närvi ja paksu nahka."
Mis teeb ühe blogija teistest populaarsemaks? Mariann arvab, et selleks võib olla
avameelsus. "Inimestele meeldib lugeda teiste eraelust. Kui anda neile võimalus kiigata
teiste elu- ja magamistuppa, siis nad haaravad sellest kindlasti kinni."
Mari-Leeni sõnul mängib suurt rolli ausus ja kirjapandu mitmekülgsus. "Kui kirjutada
ainult ühel teemal, jääb blogile kitsas lugejaskond, nišiblogi muutub pika peale igavaks.
See on nagu ajalehe või ajakirjaga – mida rohkem eri teemasid seal on, seda enam on
sellel lugejaid."
Mõlemad blogijad rõhutavad, et lugejate kriitikat ei maksa südamesse võtta. "Vaja on
külma närvi ja paksu nahka," ütleb Mariann.
Blogiauhindade hääletamisest võttis osa 6216 inimest. Mari-Leen selgitab, et nad lasid
aktiveerida IP-filtri, mis võttis maha korduvhääled ja arvestas samalt IP-lt tulnud viimaseid
hääli. Seda selleks, et vältida iseenda poolt hääletamist. Tundub, et see meetod oli
õigustatud, sest ilma IP-filtrita ulatus häälte arv 12 901ni. "Ühes kategoorias oli vahet eriti
hästi märgata," ütleb Mari-Leen.
"Enne IP-filtri pealepanekut oli ühel blogil 21% häältest, pärast vaid 7,3%."
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