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Mediatalo Keskisuomalaisen 
kaupunki- ja maakuntaleh*en 
alueellinen jako



Pelon tunne koronavirusepidemiaan lii4yvissä 
uu*sissa[1] – Uusimaa vs. muu Suomi 

Viikot 8-15
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Surun tunne koronavirusepidemiaan lii4yvissä 
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Kolme yleisintä tunne4a koronavirusepidemiaan 
lii4yvissä Uudenmaan uu*sissa[1] 
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Kolme yleisintä tunne4a koronavirusepidemiaan 
lii4yvissä Päijät-Hämeen uu*sissa[1] 

Viikot 8-15
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Kolme yleisintä tunne4a koronavirusepidemiaan 
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Viikot 8-15



© 2020 NayaDaya Inc.© 2020 NayaDaya Inc.

Tu
nn

er
ea

k1
oi

de
n 

lu
ku

m
ää

rä

[1] Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdissä.

Hallituksen 
kovemmat 
rajoitukset

Valmiuslaki

Pandemia

Päätös 
Uudenmaan 
sulkemisesta

Ensimmäinen 
suomalainen 
sai koronan

Huolto- 
varmuus- 
keskuksen 
avaaminen

Hallituksen 
ensimmäiset 
rajoitukset ja 
suositukset

Korona- 
kuolemat 

kasvussa – 
kuolema sai 

kasvot

Rajoitukset 
tehonneet, 
epidemia 
edennyt 

mal1llises1

Kolme yleisintä tunne4a koronavirusepidemiaan 
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Kolme yleisintä tunne4a koronavirusepidemiaan 
lii4yvissä Etelä-Pohjanmaan uu*sissa[1] 
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