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Marko Ala-Fossi, YTT, dosentti, yliopistonlehtori
Marko Ala-Fossi on dosentti ja journalistiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän tutkii muun muassa media- ja
viestintäpolitiikkaa, viestintäteknologisten valintojen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta sekä julkisen palvelun mediaa.
Auli Harju, YTM, tutkija
Auli Harju on tutkija Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET). Tällä hetkellä hän työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa
Kohti parempaa yliopistomaailmaa -hankkeessa, jossa tutkitaan Tampereen yliopiston
henkilöstön ja johdon kokemuksia yliopistofuusiosta sekä heidän näkemyksiään yliopistojen päätöksenteosta ja yliopistopolitiikasta. Aiemmin hän on tutkinut Suomi24verkkokeskustelujen käyttäjien kokemuksia Citizen Mindscapes -hankkeessa.
Heikki Heikkilä, YTT, yliopistotutkija
Heikki Heikkilä on yliopistotutkija Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET). Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa (IASR). Aiemmin hän on tutkinut mm. journalismin yleisöjä,
journalismin läpinäkyvyyttä sekä EU-journalismin asemaa Euroopassa. Tällä hetkellä
Heikkilä on kiinnostunut verkkovalvonnasta ja yksityisyydestä. Yhdessä Risto Kuneliuksen, Adrienne Russellin ja Dmitry Yagodinin kanssa hän on toimittanut teoksen Journalism and the NSA Revelations: Privacy, Security and the Press (IB Tauris, 2017).
Matti Kortesoja, YTT, tutkijatohtori
Matti Kortesoja on yhteiskuntateoriasta väitellyt tutkijatohtori Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen” (BANSUR) Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän on tutkinut tiedustelulakia koskevaa julkista keskustelua
aiemmassa tutkimusprojektissa ”Turvallisuus, yksityisyys ja luottamus. Verkostoyhteiskunnan legitimiteetin haasteet” Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET).
Risto Kunelius, YTT, professori
Risto Kunelius on mediatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut
muun muassa median, journalismin ja poliittisen päätöksenteon suhteita, ilmastonmuutoksen globaalia uutisointia ja journalismin muutoksia.
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Tarmo Malmberg, YTT, dosentti, tutkija
Tarmo Mamberg 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.
Markus Mykkänen, FT, tutkija
Markus Mykkänen on filosofian tohtori sekä päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja mediaan erikoistunut viestinnäntutkija.
Altti Näsi, TaM, väitöskirjatutkija
Altti Näsi on väitöskirjatutkija Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Väitöskirjassaan
hän tutkii valokuvien jakamisen merkityksiä eri yhteisöissä.
Maarit Pedak, VTT ja KTM, dosentti, tutkija
Maarit Pedak toimii Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa Politiikan ja
viestinnän koulutusohjelmassa tutkijana, kouluttajana ja luennoitsijana. Hänen tutkimus- ja opetusalojaan ovat organisaatioviestinnän ja erityisesti kriisi- ja riskiviestinnän
kysymykset. Hänen nykyinen tutkimusintressinsä keskittyy populismin tarkastelemiseen
kriisitutkimuksen keinoin, lääketieteelliseen populismiin ja riskiviestinnän käsitteistön
päivittämiseen.
Eliisa Vainikka, FM, väitöskirjatutkija
Eliisa Vainikka on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunnassa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee sitä, miten esimerkiksi syrjäytymiseen, sukupuoleen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä intiimin kansalaisuuden kysymyksiä käsitellään nimettömästi käydyissä verkkokeskusteluissa. Aikaisemmissa projekteissaan hän on tutkinut muun muassa sosiaalista mediaa, lukemiskäytäntöjä ja median käyttöä.
Tuukka Ylä-Anttila, VTT, tutkijatohtori
Tuukka Ylä-Anttila on tutkijatohtori Tampereen yliopistossa sekä vieraileva tutkija European University Institutessa Firenzessä, Italiassa. Hänen väitöskirjansa (Helsingin yliopisto, 2017) käsittelee populismia Suomessa 2007–2016, ja väitöskirjansa jälkeen hän
on keskittynyt julkisen keskustelun polarisaation tutkimukseen. Ylä-Anttilan artikkeleita on julkaistu muun muassa European Journal of Cultural and Political Sociology ja
Acta Sociologica -lehdissä.

