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Riikka Era, KK, YTM, projektitutkija
Riikka Era on sukupuolentutkimuksesta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän
toimii Flows of Power -akatemiahankkeessa tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.
Lauri Haapanen, FT, journalistiikan yliopistonlehtori
Lauri Haapanen on journalistiikan yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hänen väitöskirjansa (2017) tarkasteli journalistista siteerausta, minkä jälkeen hän on tutkinut
erityisesti journalistisia työprosesseja ja toisaalta uutisautomatiikkaa ja personointia.
Vuosina 2017–2019 hän oli Julkisen sanan neuvoston jäsen.
Auli Harju, YTM, projektitutkija
Auli Harju on projektitutkija Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, Media-alan tutkimussäätiön rahoittamassa Tulevaisuuden mediaarki nuorten kuvittelemana. Sitä ennen hän työskenteli Flows of Power -akatemiahankkeessa osallistuen hankkeen pilottitutkimukseen.
Harri Jalonen, FT, professori
Harri Jalonen työskentelee professorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä. Lisäksi
hän on dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Jalonen on viime vuosina tutkinut
mm. palveluperusteista arvonluontia, palvelujen yhteiskehittämistä, tiedolla johtamisen kääntöpuolta sekä sosiaalisen median hyödyntämistä johtamisessa ja brändinrakentamisessa.
Antti Kanner, FM, tutkija
Antti Kanner on suomen kielen tutkija ja kiinnostunut laskennallisen kielentutkimuksen
menetelmistä, kieliopista ja semantiikasta ja pragmatiikasta. Hän viimeistelee väitöskirjaansa ja toimii Flows of Power -akatemiahankkeessa tutkijana.
Erkki Karvonen, YTT, professori, dosentti
Erkki Karvonen on informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Oulun yliopistossa
sekä tiedotusopin dosentti Tampereen yliopistossa. Hän on tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) vetäjä ja viestinnän sivuaineen vastuuhenkilö. Hänen tutkimusalaansa ovat tiedeviestintä, organisaatioviestintä (erityisesti imago, maine, brändit),
mediatutkimus ja informaatioyhteiskunnan tutkimus.
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Anu Koivunen, FT, professori
Anu Koivunen on mediatutkija ja sukupuolentutkimuksen professori Tampereen
yliopistossa. Hän johtaa Flows of Power - media as site and agent of politics (FLOPO,
Suomen Akatemia 2019–2023) -konsortiota ja vastaa Politisoidut intiimisyydet -työpaketista Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (2019–2022).
Jussi Kokkola, FM, lehtori
Jussi Kokkola työskentelee media-alan lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa.
Kokkola on kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sen kaikissa muodoissaan. Viime vuosina hän on syventynyt erityisesti diskursseihin, dialogisuuteen ja erilaisiin puhetapoihin sosiaalisessa mediassa.
Merja Koskela, FT, professori
Merja Koskela toimii professorina Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineessa.
Hän on tutkinut monipuolisesti erikoisalojen viestintää ja keskittynyt viimeksi talouden
ja teknologian diskursseihin. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu myös sijoittajaviestintä läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.
Auli Kulkki-Nieminen, FT, yliopisto-opettaja
Auli Kulkki-Nieminen on yliopisto-opettaja Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa ja vastaa journalistiikan suomen kielen opetuksesta.
Hän on perehtynyt selkokieleen ja kognitiiviseen saavutettavuuteen ja tutkinut väitöskirjassaan uutisen selkokielistämistä.
Salla-Maaria Laaksonen, VTT, tutkijatohtori
Salla-Maaria Laaksonen on tutkijatohtori Kuluttajatutkimuskeskuksella Helsingin yliopistossa. Laaksonen on viestinnän, teknologian ja organisaatioiden tutkija. Hän tutkii
hybridin mediatilan lainalaisuuksia kuluttakansalaisten ja organisaatioiden kohtaamisissa sekä datan ja algoritmien käyttöä organisaatioissa. @jahapaula
Kaisa Laitinen, FT, yliopistonopettaja
Kaisa Laitinen työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tutkimustyössään hän keskittyy työyhteisöjen teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen, virtuaalitiimien ja sosiaalisten bottien kysymyksiin.
Tarmo Malmberg, YTT, dosentti, tutkija
Tarmo Malmberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja
metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.
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Eetu Mäkelä, TkT, dosentti, apulaisprofessori
Eetu Mäkelä on ihmis- ja tietojenkäsittelytieteen vuorovaikutuksen apulaisprofessori
Helsingin yliopistossa. Tietojenkäsittelytieteilijänä häntä kiinnostavat ihmistieteiden
monimutkaiset aineistot ja kysymykset, jotka tekevät laskennallisesta tutkimuksesta
haastavaa.
Silja Nikula, TaT, graafisen suunnittelun professori
Silja Nikula toimii graafisen suunnittelun professorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Nikula tutkii visuaalisen viestinnän kenttää erityisesti suunnittelijan näkökulmasta. Hän on kiinnostunut arjen kuvastoista, niiden suunnittelua ohjaavista periaatteista ja niihin liittyvistä sosiaalisista käytännöistä. Paitsi opettajana, Nikula on toiminut aiemmin tutkimushankkeen vuorovaikutusvastaavana ja mainostoimistojen visuaalisena suunnittelijana. Taiteellisena toimintanaan hän on esitellyt matkailijan paikkakokemuksista kertovia puupiirroksiaan useissa näyttelyissä.
Simo Pieniniemi, YTT, tutkija
Simo Pieniniemi on tutkija Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän
tiedekunnassa. Hänen vuonna 2020 hyväksytty väitöskirjansa käsittelee Theodor W.
Adornon dialektiikkakäsitystä ja kulttuuriteollisuusteoriaa. Pieniniemi on myös Tutkimus & kritiikki -lehden toimituskunnan jäsen.
Anna Rantasila, YTM (väit.), väitöskirjatutkija
Anna Rantasila työskentelee väitöskirjatutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa
Emotions in Digital Media -hankkeessa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian
ja viestinnän tiedekunnassa. Hänen joulukuussa 2020 tarkastettu mediatutkimuksen
artikkeliväitöskirjansa käsittelee affektia vuonna 2011 tapahtuneen Fukushima Daiichin
ydinvoimalaonnettomuuden uutisoinnissa ja uutisten kommenteissa sosiaalisessa mediassa. Nykyisessä hankkeessa Rantasila tutkii yhdessä kollegoidensa kanssa tunteita
uutisten verkkokommentoinnissa ja etsii keinoja kommentoinnin laadun parantamiseen.
Sanna Ryynänen, FM, väitöstutkija
Sanna Ryynänen on väitöstutkija Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Hänen journalistiikan väitöstutkimuksensa käsittelee rasismia suomalaisissa lehtiteksteissä eri aikakausina. Tutkimuksessa verrataan ennen toista maailmansotaa ilmestyneitä juutalaisaiheisia tekstejä viime vuosien kirjoitteluun turvapaikanhakijoista ja
pakolaisista.
Virpi Salojärvi, VTT, tutkijatohtori
Virpi Salojärvi työskentelee tutkijatohtorina Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikössä viestinnän oppiaineessa sekä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan valtio-opin oppiaineessa. Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa Populismin valtavirtaistuminen (2017–2021) ja Tietopyörre: Kulttuuripopulismi Euroopan
polarisoituneissa yhteiskunnissa ja politiikassa (2019–2022) Salojärvi on tutkinut erityisesti populismia, polarisaatiota ja mediaa makro- ja mikrotasoilla niin Amerikoissa kuin
Euroopassakin.
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Olli Seuri, YTT, tutkijatohtori
Olli Seuri työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Flows of Power -akatemiahankkeessa. Yleisradion toimittajana tunnettu Seuri on syventynyt viime vuosina paitsi haastattelemisen taitoon (Avoin
kysymys – Haastattelun käsikirja 2020) myös informaatioympäristön muutokseen (Totuuden jälkeen 2018). Hänen väitöskirjansa (2016) aiheena oli historian journalistinen
esittäminen.
Tanja Sihvonen, FT, professori
Tanja Sihvonen on viestintätieteen professori Vaasan yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee ihmisen ja mediateknologian suhdetta muun muassa digitaalisten pelien, internet-kulttuurien, sosiaalisen median, algoritmien ja (ro)bottien näkökulmasta.
Viime aikoina hän on tutkinut lohkoketjuja, roolipelejä ja trollausta.
Eliisa Vainikka, YTT, tutkija
Eliisa Vainikka työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Flows of Power -akatemiahankkeessa, jossa tutkitaan journalistisen median
toimijuutta informaation, julkisen mielipiteen ja vallan virroissa. Väitöskirjassaan
”Prekarisaation tunnemaisema – Vastustavat taktiikat, tunnelmat ja elämänpolitiikka
verkon julkisuudessa” hän tarkastelee sosiaalisen median alustojen ja nimettömästi
käytettävien keskustelufoorumien erilaisia toimintalogiikoita ja niissä muodostuvia julkisuuksia. Aikaisemmissa projekteissaan hän on tutkinut muun muassa sosiaalista mediaa, lukemiskäytäntöjä ja median käyttöä.

