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Maija Dahlberg, OTT, valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori, Suomen Akatemian tutkijatohtori
Maija Dahlberg on valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori ja Suomen Akatemian tutkijatohtori Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Dahlberg on väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti perustuslainmukaisuuden valvontakysymyksiin ja valtiosääntöoikeudelliseen argumentaatioon empiirisin ja vertailevin menetelmin. https://uefconnect.uef.fi/henkilo/maija.dahlberg/
Veera Ehrlén, FT, tutkijatohtori
Veera Ehrlén tarkasteli väitöskirjassaan sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöjen rakentumisen ja digitaalisen verkostomedian käytön suhdetta vapaa-ajan liikunnan kontekstissa. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa ja tutkii uutisten kulutusta dataistuvassa digitaalisessa ympäristössä.
Timo Harjuniemi, VTT, vieraileva tutkija
Timo Harjuniemi on vieraileva tutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan viestinnän tieteenalalla sekä vanhempi tutkija Demos Helsingillä. Harjuniemi on
tutkinut muun muassa talouspolitiikan journalismia ja talouden asiantuntijuutta.
Ilmari Hiltunen, YTM, väitöskirjatutkija
Ilmari Hiltunen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunnassa. Hänen artikkeliväitöskirjansa käsittelee suomalaisiin journalisteihin kohdistuvaa ulkoista vaikuttamista hybridissä viestintäympäristössä. Hiltunen
on aikaisemmin tutkinut verkon vastamedioita ja niiden yleisöjä Suomessa.
Jussi S. Jauhiainen, FT, professori, dosentti
Jussi S. Jauhiainen on maantieteen professori Turun yliopistossa. Hän on mukana Horizon Europe -tutkimushankkeessa MirreM (Measuring Irregular Migration and Related
Policies) vuosina 2022–2025. Hän tutkii muun muassa epävirallisia maahanmuuttajia
sekä miten he käyttävät internetiä ja sosiaalista mediaa lähtömaissa, matkan aikana ja
kohdemaissa.
Anu Kantola, VTT, viestinnän professori
Anu Kantola on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Kantola on tutkinut viimeksi julkisuuden muutoksia, julkisen ja salaisen rajapintoja, julkisia kohuja ja skandaaleja, tunteita julkisuudessa sekä journalisteja ja viestinnän ammattilaisia.
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Hanna Lempinen, YTT, FM, vieraileva tutkija
Hanna Lempinen on taustaltaan politiikan tutkija ja tiedeviestijä. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät erityisesti luonnonvarojen hyödyntämisen sosiokulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin sekä tieteelliseen tietoon vaikuttamisen välineenä. Tällä hetkellä hän työskentelee turve- ja turkisalan elinkeinosiirtymiin liittyvissä tutkimushankkeissa Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. https://research.ulapland.fi/fi/persons/hanna-lempinen
Reeta Pöyhtäri, YTT, yliopistotutkija
Reeta Pöyhtäri työskentelee median ja journalismin tutkimuksen yliopistotutkijana
Tampereen yliopistossa tutkimuskeskus Cometissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee
julkisen keskustelun ja journalismin haasteita digitaalisessa mediaympäristössä, tutkimusaiheina mm. verkon vihapuhe ja häirintä, viestinnälliset oikeudet sekä eettinen
journalismi.
Aleksi Suuronen, YTM, väitöskirjatutkija
Aleksi Suuronen tekee politiikan tutkimuksen väitöskirjaa Åbo Akademissa Social
Science Research Instituutissa (Samforsk). Suurosen väitöstutkimus keskittyy sosiaalisen median poliittiseen käyttöön ja sen kytkeytymiseen affektiiviseen polarisaatioon.
Miriam Tedeschi, PhD, postdoc -tutkija, dosentti
Miriam Tedeschi on ihmismaantieteen dosentti Turun yliopistossa ja Suomen Akatemian tutkijatohtori vuosina 2022–2025. Hän tutkii epävirallisia maahanmuuttajia sekä
oikeutta digitaalisessa tilassa eli miten meistä olemassa olevat kopiot digitaalisessa tilassa (data-double) olennaisesti vaikuttavat arkeemme.

