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Timo Harjuniemi, VTT, tutkijatohtori
Timo Harjuniemi työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisen
tiedekunnan viestinnän oppiaineessa. Hän on tutkinut erityisesti talouspolitiikkaan liittyvää journalismia ja työskentelee tällä hetkellä hankkeessa, jossa selvitetään talouden
ja politiikan toimittajien näkemyksiä suomalaisesta talouspolitiikan journalismista ja
talouspoliittisesta asiantuntijuudesta.
Kaisa Hiltunen, FT, tutkija
Kaisa Hiltunen toimii tutkijana Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella
Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut elokuvaa ja elokuvakokemusta sekä elokuvaa
menetelmänä osallistavassa tutkimuksessa. Tällä hetkellä hän johtaa hanketta Taide,
ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta (Koneen
säätiö 2020–2022), jossa hän selvittää, miten elokuvissa on käsitelty luontosuhdetta ja
miten elokuvia voidaan käyttää hyväksi luontosuhteen jäsentämisessä.
Hannu-Pekka Ikäheimo, YTM, väitöskirjatutkija
Hannu-Pekka Ikäheimo työskentelee asiantuntijana Sitran ennakointitiimissä. Viime
aikoina sekä hänen työtehtävänsä että tutkimusintressinsä ovat keskittyneet mediavälitteisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen muutokseen. Ikäheimo on yksi vuonna
2018 julkaistun Totuuden jälkeen -tietokirjan (Teos-kustantamo) kirjoittajista.
Tohtoriopintojaan Ikäheimo suorittaa Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen
tohtoriohjelmassa. Väitöskirjassaan hän tutkii suomalaisten sanomalehtien EUjournalismia.
Mikko Lehtonen, FT, professori
Mikko Lehtonen on mediakulttuurin professori Tampereen yliopistossa, intresseissä
konjunkturaalinen kulttuurintutkimus ja monikulttuurisuuden kysymykset.
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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Minna Saariketo, FM (väit.), tutkijatohtori
Minna Saariketo on mediateknologian tutkija, joka tekee parhaillaan tutkimusta tietotekniikan laitoksilla Tukholman yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Saarikedon väitöstutkimus käsitteli ihmistoimijuutta koskevia kuvitelmia kytköksisen mediateknologian kyllästämässä arjessa.
Tuija Saresma, FT, dosentti, yliopistotutkija
Tuija Saresma on nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentti (Jyväskylän yliopisto) sekä kulttuurintutkimuksen, erityisesti sukupuolentutkimuksen dosentti (Itä-Suomen yliopisto). Hän työskentelee Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa ja tutkii tällä hetkellä kuulumista ja ulossulkemista,
muuttoliikettä, populismia ja vihapuhetta.
Olli Seuri, YTT, FM, työelämäprofessori
Olli Seuri työskentelee tällä hetkellä journalistiikan työelämäprofessorina Tampereen
yliopistossa. Hän on myös mukana postdoc-tutkijana SA:n rahoittamassa Flows of Power -tutkimushankkeessa. 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.
Nina Sääskilahti, FT, tutkija
Nina Sääskilahti toimii tutkijana Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella
Jyväskylän yliopistossa. Hän on aiemmin tutkinut muun muassa kirjailija Reino Rinnettä
esimerkkinään käyttäen taiteilijoiden reaktioita toiseen maailmansotaan ja kirjailijoiden aktivistista toimintaa jälleenrakennuskaudella. Tällä hetkellä hän työskentelee
Taide, ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde -tutkimushankkeessa ja tutkii
äänitaidetta ja sen artivistista potentiaalia sukupuuton ja ilmastonmuutoksen synnyttämän ympäristökriisin kommentoijana.
Eliisa Vainikka, FM, projektitutkija
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.

