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Jukka Huhtamäki, TkT, tutkijatohtori
Jukka Huhtamäki työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Hän tutkii ja
kehittää datatieteen ja verkostoanalyysin menetelmiä ja soveltaa menetelmiä yli tieteenalarajojen yhteistyössä media-, organisaatio- ja tietotekniikan tutkijoiden kanssa.
Hän toimii Suomen Akatemian Hybrid Terrorizing (HYTE) ja Hybrid Organizations (HYPER) -tutkimuskonsortioissa ja johtaa Business Finlandin Big Match -osahanketta. Huhtamäki on yksi Hybrid Media Events -kirjan kirjoittajista (2018, Emerald, yhdessä Johanna Sumialan, Katja Valaskiven ja Minttu Tikan kanssa).
Elisa Juholin, VTT, dosentti
Elisa Juholin on viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa ja viestinnän johtamisen dosentti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Ullamaija Kivikuru, VTT, emeritaprofessori
Ullamaija Kivikuru on toiminut journalistiikan professorina Helsingin yliopiston Svenska
social- och kommunalhögskolanissa 1997-2010. Tätä ennen hän oli viestinnän lehtorina HY:n valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä Tanzania School of Journalismissa
(University of Dar es Salaam). Kehitysviestinnän lisäksi Ullamaija Kivikuru on tutkinut
vähemmistöille suunnattua viestintää, median ja demokratian kysymyksiä sekä uutisvirtoja.
Merja Koskela, FT, professori
Merja Koskela toimii viestintätieteiden professorina Vaasan yliopistossa. Hän on tutkinut monipuolisesti erikoisalojen viestintää ja keskittynyt viimeksi talouden diskursseihin ja sijoittajaviestintään etenkin läpinäkyvyyden näkökulmasta.
Liisa Kääntä, FT, tutkija, yliopisto-opettaja
Liisa Kääntä on viestintätieteiden tutkija ja yliopisto-opettaja Vaasan yliopistossa. Hän
on tutkinut institutionaalisia sekä arkisia verkkokeskusteluja ja organisaatioiden viestintää vuorovaikutuksen sekä ihmisen ja teknologian suhteen näkökulmista.
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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Pekka Mertala, KT, LTO, tutkijatohtori
Pekka Mertala työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Mertalan tutkimusintressit ovat viime aikoina keskittyneet digitalisaatioon ja
datafikaatioon liittyviin laaja-alaisiin lukutaitokysymyksiin etenkin institutionaalisen
kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa.
Lauri Palsa, KM, erityisasiantuntija
Lauri Palsa työskentelee mediakasvatuksen erityisasiantuntijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa. Palsa valmistelee monilukutaitoa käsittelevää väitöskirjaa Lapin yliopistoon. Hän on kiinnostunut erityisesti opetussuunnitelma- ja politiikkatutkimuksesta sekä kontekstuaalisista lukutaidoista medioituneessa yhteiskunnassa.
Henrik Rydenfelt, FT, dosentti
Henrik Rydenfelt on käytännöllisen filosofian ja viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa.
Tomi Slotte Dufva, TaT, yliopistonlehtori
Tomi Slotte Dufva työskentelee yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa, Taiteen ja Suunnittelun korkeakoulussa. Slotte Dufvan tutkimus keskittyy digitaalisuuteen; sosiaalisiin,
kasvatuksellisiin ja kulttuurillisiin kysymyksiin, erityisesti digitaalisuuden kehollisuuteen, tekoälyyn sekä feministiseen digitaalisuuden tutkimukseen.
Anne Soronen, FT, tutkijatohtori
Anne Soronen on tutkijatohtori yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hän työskentelee Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -hankkeessa. Aiemmin hän työskenteli tutkijatohtorina viestintätieteissä ja Ajan valta työorganisaatioissa
-hankkeessa (2017–2020) Vaasan yliopistossa. Hän on tutkinut mm. lifestyle-journalismia ja emotionaalista työtä aikakauslehtityössä.
https://orcid.org/0000-0003-1629-3744
Minttu Tikka, VTM, väitöskirjatutkija
Minttu Tikka toimii tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Hybrid Terrorizing
(HYTE) -projektissa. Hän on tutkinut erilaisia kriisejä ja mediatapahtumia sosiaalisen
median kontekstissa ja on kiinnostunut niihin liittyvien tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Hän on yksi kirjan Hybrid Media Events: The Charlie Hebdo Attacks and Global
Circulation of Terrorist Violence kirjoittajista (2018, Emerald, yhdessä Johanna Sumialan, Katja Valaskiven ja Jukka Huhtamäen kanssa).
Pihla Toivanen, FM, projektitutkija
Pihla Toivanen työskentelee Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa Salaliittoteorioiden politiikka –projektissa Helsingin yliopistossa. Hän on valmistunut Helsingin yliopiston Data Science -maisteriohjelmasta ja tutkinut aiemmin pro gradu -tutkielmassaan vastamediauutisten laskennallista kehysanalyysiä.
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Katja Valaskivi, YTT, dosentti, apulaisprofessori
Katja Valaskivi on apulaisprofessori Helsingin yliopistossa, alanaan uskonto ja digitaalinen maailma. Hän johtaa Salaliittoteorioiden politiikka (SAPO) -hanketta ja osahanketta Suomen Akatemian rahoittamassa Extremist Networks, Narcotics and Criminality
in Online Darknet Environments (ENNCODE) tutkimuskonsortiossa. Hän on myös osaaikainen yliopistotutkija Tampereen yliopistossa, jossa hän johtaa Suomen Akatemian
rahoittamaa Hybrid Terrorizing (HYTE) -tutkimuskonsortiota. Valaskivi on yksi Traces of
Fukushima -kirjan (2019, Palgrave, Anna Rantasilan, Mikihito Tanakan ja Risto Kuneliuksen kanssa) sekä Hybrid Media Events -kirjan kirjoittajista (2018, Emerald, yhdessä
Johanna Sumialan, Minttu Tikan ja Jukka Huhtamäen kanssa).

