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UUTISTORI
Uutistorin päätoimittaja Kari Mustonen:

”Meille pienetkin asiat
ja tapahtumat ovat suuria”
-Uutistorille kokoamme asioita
ja tapahtumia Päijät-Hämeestä ja
hiukan Hämeestäkin. Toimittajamme kiertää niin suurissa kuin
pienissäkin tapahtumissa, sanoo
Uutistorin päätoimittaja Kari
Mustonen.
-Mikään inhimillinen ei ole
meille vierasta, kerromme ihmisten arjesta, iloista, suruista,
elämästä sellaisena kuin itsensä
ilmaisee. Uutistorin alue on laaja
sekä aiheiltaan että alueeltaan.
Lehti huomioi tavalla jos toisellakin koko Päijät-Hämeen ja osin
Kanta-Hämeenkin.
Tässä lehdessä on sivuilla neljä
ja viisi kuvapainotteinen sikermä
eri kunnista, niiden tapahtumista ja
ilmiöistä. Kritiikkiä ajan ilmiöistä
löytyy sivulta 5 suorasanaisen
pakinan muodossa. Jos on iloista
uutisoitavaa, me kerromme sen
mielellämme.
Digilehti on juttupainotteinen,
Uutistoria julkaisee Päijät-Media
Uutisportaali Oy. Yrityksen
osakkaita ovat Kari Mustonen ja
Jyrki Joensuu. Uutistorin sisarlehteä Synaptoria toimittaa Jyrki
Joensuu. Hänen lehtensä keskittyy
terveyteen sen kaikissa mahdollisissa muodoissaan.
Molemmat lehtemme löytyvät
osoitteesta paijat-media.fi
Tämän lehden takasivulla on
mediakortti, se kertoo tarkemmin nyt toimintansa aloittavasta
kolmen median kokonaisuudesta.
Toivotamme niin lukijat kuin
ilmoittajatkin tervetulleiksi seuraamme.
Toimipisteemme sijaitsee Lahdessa, osoitteessa Mariankatu 15.
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SYNAPTORI
Uutistorin alue on toimittajalle tuttu. Uutistori ilmestyy vuoroviikoin Synaptori -lehden kanssa.
Sähköinen Uutisportaali puolestaan päivystää 24 tuntia vuorokaudessa.

www.paijat-media.fi
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sivu 5

Yhden euron
kokki
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Synaptorin ominta alaa on terveys koko laajuudessaan. Lehti
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joka toinen
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Lehden
on Jyrki
Joensuu.
Hän
on toimittajaLehden päätoimittaja on Jyrki Joensuu.
ammattinsa lisäksi myös yleislääketieteen ja psykiatrian
Hän on toimittaja-ammattinsa lisäksi yleislääketieteen
erikoislääkäri. Yhteystieto: jyrki.joensuu@synaptori.fi
ja psykiatrian erikoislääkäri.
jyrki.joensuu@synaptori.fi

Mediakortti
sivu 8

Jyrki Joensuulla on mittava kokemus myös tiedonvälityksestä. Hän on kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita, tehnyt
opetusvideoita ja kirjoittanut kirjoja. Nyt on vuorossa tärkeän tiedon välittäminen ihmiseltä ihmiselle.

Synaptorin päätoimittaja Jyrki Joensuu:

www.paijat-media.fi

Lehtien ilmestymispäivät

9.9. / 23.9. / 7.10. / 21.10. / 4.11. / 18.11. joulukampanjanumero /
Vierivä kivi ei sammaloidu
Kädessäsi on Synaptori numero 1.
Se on uuden lehden ensimmäinen
numero. Lehden päätoimittaja Jyrki
Joensuu on selvästi peräisin viime
vuosituhannelta. Kädessäsi ei ole
lehteä eikä muuta kuin sormet,
joilla näppäimistön avulla säätelet
näkymiä.
Edessäsi on kuvaruutu. Ruudulla
saat lehden näyttämään paperilehdeltä, jota ei todellisuudessa ole.
Paperilehteen verrattuna nettilehdellä on etuja. Voit milloin tahansa
lukea tätä lehteä. Voit täydentää
lukukokemusta tai palata johonkin
juttuun uudestaan, jos huvittaa. Kun
lehti on tehnyt tehtävänsä. mitään ei
tarvitse kantaa roskikseen. Silti se
pysyy tallessa.

saksilla eikä postittaa kenellekään
kyseistä artikkelia. On vähän noloa
kertoa, että sellaista hyvien juttujen
välittämistä minä harrastin vielä
toukokuussa 2019.
Kun avaat Päijät-Media Uutisportaalin, saat uutisten lisäksi esille
kaksi lehteä, Uutistorin ja Synaptorin. Uutistorin päätoimittaja on
Kari Mustonen. Synaptorista vastaa
Jyrki Joensuu. Jotta tiedät millaisten
ihmisten kanssa olet tekemisissä,
esittäydymme.

pätevyyteen vaadittavat suoritukset
- ja unohti hakea työterveyshuollon
erikoislääkärin oikeuksia. Jyrkillä
oli silloin muita kiireitä, piti hankkia maailmanmestaruuksia.
Joensuulla on 4-5 muutakin ammattia, esimerkiksi tietokirjailija.
Hän teki maailman ensimmäisen
teoksen, jossa yhden maan kaikki
lääkkeet esiteltiin kansankielellä.
Lääkevalmisteita oli 1300. Lääkehoito-kirja ilmestyi 1982. Joensuu
joutui puolustamaan kirjaansa ja
potilaan oikeutta tietoon television
Altavastaajat ohjelmassa vuonna
1983. Nyt se kuulostaa ihmeelliseltä, kun tiedon jakaminen potilaille
on toivottavaa.

kesätyöhön mielisairaanhoitajaksi.
Sen jälkeen hän on tavannut 100
000 potilasta. Joensuu jäi vanhuuseläkkeelle psykiatrian ylilääkärin
virasta 2012. Ja jatkoi työskentelyä
sairaaloissa ja poliklinikoilla ja
kuntoutuslaitoksessa. Elokuussa
2019 hän hoitaa potilaita Kotkassa.
Joensuu on kirjoittanut itsehoitopalstaa Hyvä Terveys-lehteen.
Yhdessä Heikki Takalan kanssa
hän teki Otavan Joka Kodin suuren
lääkärikirjan, jota myytiin yli 60
000 kappaletta.
Viime vuonna valmistui mielenterveyskuntoutujien Konsti-kirja.
Orion jakaa sitä ilmaiseksi psykiatrian yksiköille. Se on potilaan
ja hoitajan yhteinen työkalu, joka
tukee potilaan pärjäämistä omassa
arjessaan.
Vierivä kivi ei sammaloidu. Vuosien mittaan se harmaantuu. Mutta
se ei haittaa.

2.12. joulukampanjanumero / 16.12. / 30.12.
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luettavissa
Sivun painopinta-ala on 255x375mm. Valmiit ilmoitusaineistot pdf muodossa resoluutiolla 220-300
dpi/tuuma. Ilmoitusaineistot
osoitteella: ilmoitukset@uutistori.fi,
ilmoitukset@reseptori.fi
Uutistorin
ja Synaptorin tekniset
tiedot
Tekijöillä pitkä työhistoria

Jos arvelet, että lehden jokin aihe
kiinnostaa tuttuja tai kavereita, voit
sitä suositella heille. Hetkessä he
ottavat sen esille missä tahansa. Sinun ei tarvitse leikata lehden sivuja

Pitkä työhistoria

Meillä molemmilla on 40 vuoden
urahistoria. Tiivistämme sitä mitä
olemme vuosikymmenien varrella
tehneet. Julkaisuun täytyy mahtua
muutakin kiinnostavaa kuin sen
tekijät.
Synaptorin päätoimittaja Jyrki
Joensuu on Pispalan poika Tampereelta. Yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, joka teki myös
työterveyshuollon erikoislääkärin

Kokenut mediamies

Joensuu teki Occupational Cancervideon, joka voitti maailmanlaajuisen ohjelmakilpailun Sydneyssä
vuonna 1987. Se oli Työterveyslaitoksen tilaustyö.
Vuonna 1969 Joensuu meni

Toivotan lukijat tervetulleiksi
Synaptorin sivuille.

Palstaleveydet: 1 palsta 44 mm, 2 palstaa 92 mm, 3 palstaa 141 mm, 4 palstaa 190 mm.
Sivun painopinta-ala on 210x297 mm. Valmiit ilmoitusaineistot pdf-muodossa resoluutiolla 300 dpi/tuuma.
Ilmoitusaineistot osoitteella: ilmoitukset@pmtorit.fi
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