Hiljainen kuolema vai uusi menestystarina?
”Tehtävä tuntui aluksi miltei toivottomalta. Edeltäjäni Leo Pesonen
ennusti Palontorjunta-lehdelle hiljaista kuolemaa valkoisella lakanalla.”
Näin Palontorjunta – Brandvärn -lehden tuleva päätoimittaja Bertil
Heinrichs näki edessään olevan työsaran. Oli huhtikuu 1949, ja hänet
oli juuri valittu Suomen Palosuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Heinrichsin harteille lankesi sekä pelastusalan järjestökentän että
lehdistön yhteistoiminnan lujittaminen. Molemmat kun olivat erittäin
hajallaan – ja eripuraisia.
Kaiken lisäksi Heinrichs, eversti ja upseerisuvun poika, tuli työhönsä alan ulkopuolelta, joten alan sisällä häneen suhtauduttiin aluksi
varauksella.
Heinrichs ei varmasti osannut odottaa, että hiljaisen kuoleman sijaan
edessä oli Palontorjunnan kulta-aika. Heinrichs teki juuri sen, mitä häneltä odotettiin. Hän yhdisti neljä pelastusalan lehteä yhdeksi,
elinvoimaiseksi ammattilehdeksi ja puhalsi lehden huimaan nousukiitoon.
Jo vuonna 1952 Palontorjunnalla oli 6 101 tilaajaa. Seuraavat vuosikymmenet lehti kasvatti suosiotaan ja painoarvoaan alalla. Toimitus
kasvoi, tilaus- ja ilmoitusmäärät ylittivät kaikki odotukset. Palontorjunta oli se foorumi, josta pelastusala sai uutisensa, puheenaiheensa ja
oppimateriaalinsa. Näin lehti oli saavuttanut tärkeimmän tavoitteensa, aktiivisen ja omistautuneen lukijakunnan. Lehden ulkonäkö raskaslukuisine tekstimassoineen oli tuolloin vain sivuseikka, antoihan
lehti lukijalle kaiken sen ajankohtaisen tiedon, jonka tämä tarvitsi.
Palontorjunnan levikki ylitti 10000 rajan 1960-luvulla, 1970-luvulla
se nousi yli 12000:e en ja pysyi yli 10000:s sa aina 1990-luvulle saakka.

Bertil Heinrichs.

Vuonna 1977 lehdelle perustettiin uusi julkaisijajärjestö Palo- ja Pelastustieto ry. Vuonna 1993 ilmestyi ensimmäinen Pelastustieto-lehti.
Nykyperspektiivistä vielä laman runtelemalla 1990-luvullakin tilausmäärät olivat vaikuttavat: vuonna 1993 lehdellä oli 9600 tilausta, vaikka suunta olikin laskeva. Lamauttavan iskun painetulle lehdelle
antoi vasta internet 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
lopussa.

Takaisin kuoleman partaalle…
Vuonna 2015 Pelastustieto on menestysvuosistaan menettänyt
levikkiään. Tähän on vaikuttanut moni seikka, mutta etupäässä
mediamaailman globaali muutos, jossa tilatut, painetut lehdet ovat
jäämässä vääjäämättä menneeseen maailmaan ja niiden tilalle on
tullut internet monikanavaisine tiedonvälitysmuotoineen.

Lukijan tärkein tietolähde ei enää ole kerran kuukaudessa ilmestyvä
lehti, kun hän voi löytää tarvitsemansa informaation milloin tahansa
Googlen haulla ja keskustella aiheesta sekä vertailla tietojaan sosiaalisessa mediassa.
Tässä tilanteessa koko mediakenttä, kuten myös pieni Pelastustieto,
joutuvat miettimään uusia ansaintakeinoja. Tilanteemme ei ole helppo. Jotta selviäisimme murroksesta, meidän pitäisi vakuuttaa lukijat
ja ilmoittajat tarpeellisuudestamme uudelleen, vain neljän henkilön, päätoimittajan, kahden toimittajan ja markkinointisihteerin
voimin. Vahvuutemme on kuitenkin sisällöntuotanto. Osaamme
paketoida pelastusalan tiedon lukijoitamme kiinnostavaan ja
asiantuntevaan muotoon ja lukijamme arvostavat meitä edelleen.
Juuri nyt olemme ottamassa haltuumme myös uusia
levityskanavia, kuten liikkuvaa kuvaa ja sosiaalista mediaa.
Tulevaisuus on haastanut meidät, ja me olemme tarttuneet
haasteeseen.

…vai uuteen nousuun?
Me haluamme säilyttää asemamme alan johtavana, modernina, riippumattomana ja vakavasti otettavana ammattilehtenä. Haluamme
päästä takaisin siihen henkiseen asemaan, joka meillä oli alalla menneinä vuosikymmeninä. Haluamme, että pelastusalan ammattilaiset
ja alasta kiinnostuneet löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon meiltä.
Jotta näin tapahtuisi, olemme valmiit tavoittelemaan heitä uusien
julkaisukanavien avulla, mennä sinne, missä he ovat nyt: sosiaaliseen mediaan. Haluamme tarjota heille liikkuvaa kuvaa, keskustelufoorumin, ajantasaisinta tietoa, tulevaisuuden trendejä, keskustelunaiheita…
Haluamme olla luotettavin ja vuorovaikutteisin pelastusalan media,
ajankohtainen tiedonvälittäjä, osaamisen edistäjä ja ilmiöiden esiinnostaja.
Siksi tarvitsemme tekemiseemme uutta intoa ja näkemystä, kenties
säälimätöntäkin kritiikkiä. Haluamme terävöittää juttuja, lyhentää
niitä, tehdä taitosta aikakauslehtimäisempää, tarjoilla tiedon lukijalle houkuttelevassa paketissa niin, että siihen on helppo tarttua sekä
painetussa lehdessä että netissä. Emme halua enää pitkiä tekstimassoja tai järjestölehtimäistä, harrastelijamaista ulkonäköä, rönsyileviä
tarinoita, löysää esselehdintää. Haluamme olla uskottavia ja ammattimaisia niin sisäisesti kuin ulkoisesti.
Kun Bertil Heinrichs aloitti päätoimittajana, hän tunsi olevansa toivottaman tilanteen edessä. Hänen lehdelleen ennustettiin kuolemaa.
Nykyisessä, armottomassa mediamaailmassa moni saattaa ennustaa
kuolemaa myös Pelastustiedolle. Lehti kuitenkin alkoi menestyä
yhden kerran. Se tapahtuu myös uudelleen.
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