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Heikki Hellman, YTT, dosentti
Heikki Hellman on yhteiskuntatieteiden tohtori ja tiedotusopin dosentti Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa kulttuurijournalismia, television ja radion ohjelmistokilpailua sekä mediapolitiikkaa. Hän toimi Yleisradion hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2017.
Aleksi Koski, FM, projektitutkija, jatko-opiskelija
Aleksi Koski on projektitutkija ja jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa, Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Kosken tutkimus käsittelee julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä
journalistisena tiedonhankintamenetelmänä.
Heidi Kurvinen, FT, tutkijatohtori
Heidi Kurvinen on Suomen Akatemian tutkijatohtori Turun yliopiston kulttuurihistoriassa. Kurvinen on tutkinut suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien historiaa sukupuolinäkökulmasta keskittyen etenkin tasa-arvosta käytyyn keskusteluun. Hänen nykyinen projektinsa käsittelee feminismin merkityksistä käytyjä neuvotteluja suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007.
Anna-Kaisa Kuusisto, HT, poliittisen maantieteen dosentti
Anna-Kaisa Kuusisto työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hän
toimi akatemiatutkijana 2013–2018 ja Akatemian kärkihanke TRUST:n johtajana
(2016–2018). Kuusisto on viime vuosina tutkinut yksin maahan tulleiden nuorten arkea, maahanmuuton politisoitumista sekä kehittänyt erilaisia sosiaalisen tuen käytäntöjä maahanmuuttajille.
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.
Jenni Niemelä-Nyrhinen, KTT, YTM, tutkijatohtori
Jenni Niemelä-Nyrhinen on tutkija Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja
median tutkimuskeskuksessa (COMET). Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat (PEPI) -hankkeessa,
jossa tutkitaan monitieteisesti valokuvallisen totuuden ehtoja.
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Janne Seppänen, YTT, professori
Janne Seppänen on professori Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET). Hän johtaa kahta Suomen Akatemian visuaalisuuden ja valokuvan tutkimiseen keskittyvää monitieteistä konsortiota: Post-digitaaliset
valokuvan epistemologiat (PEPI) ja Digitaaliset kasvot (DIFA).
Jaakko Tuominen, HM, tutkija, projektipäällikkö
Jaakko Tuominen on aluetieteilijä ja hän toimi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa TRUST-hankkeen tutkijana 2016–2018. Tällä hetkellä Tuominen työskentelee
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa projektipäällikkönä.
Salla Tuomola, YTM, väitöskirjatutkija
Salla Tuomola valmistelee mediatutkimuksen väitöskirjaansa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän tutkii väitöskirjassaan Euroopan pakolaiskriisistä ja sen seurauksista käytyä julkista keskustelua pääosin perinteistä
mediaa kritisoivissa verkkojulkaisuissa.

