
 
  

   

 

  
   

   
 

  

 

    
    

  

  
     

  
 

      
       

     
      

 

      
   

   
 

Kirjoittajat 

Heidi Hirsto, KTT, apulaisprofessori 
Heidi Hirsto toimii viestintätieteiden apulaisprofessorina Vaasan yliopistossa. Hänen eri-
koisalojaan ovat organisaatioiden viestintä, johtamisviestintä ja diskurssintutkimus. Tut-
kimuksen ja opetuksen lisäksi hän ohjaa näiden alojen opinnäytetöitä. Oman julkaisutoi-
minnan lisäksi hänellä on laaja kokemus tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnista kulu-
tustutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen aloilla. 

Suvi Isohella, FL, yliopisto-opettaja 
Suvi Isohella työskentelee teknisen viestinnän yliopisto-opettajana Vaasan yliopiston 
Markkinoinnin ja viestinnän yksikössä, viestintätieteiden oppiaineessa. Hän on kiinnos-
tunut ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta erityisesti käytettävyyden ja saavutettavuu-
den näkökulmista. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta käytettävyyden opettamisesta laa-
jassa, monikansallisessa opetus- ja tutkimusverkostossa. Hän on myös mukana hank-
keessa, jossa kehitetään menetelmiä saavutettavan tekstimuotoisen verkkosisällön tuotta-
miseen ja arviointiin. 

Jenni Kantola, FT, yliopistonlehtori 
Jenni Kantola työskentelee Vaasan yliopiston Liiketoiminnan kehittämisen -maisterioh-
jelman vetäjänä Kokkolan yliopistokeskuksessa. Häntä kiinnostavat johtajuuden ja työ-
yhteisön ilmiöt suhdenäkökulmasta. Tällä hetkellä hänen tutkimuksessaan painottuvat 
oppimisen, yksilöiden valmiuksien sekä niiden tukemisen näkökulmat. 

Heli Katajamäki, FT, yliopistonlehtori 
Heli Katajamäki työskentelee suomen kielen ja viestinnän yliopistonlehtorina Vaasan yli-
opiston kielikeskus Linginnossa. Hän on tutkinut talousjournalistisia tekstejä ja niissä 
käytettyä kieltä sosiaalisena toimintana, niin tuottamisen, tekstien kuin lukemisen näkö-
kulmista. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut tieteellisen kirjoittamisen opettamisen kehit-
tämisestä ja siitä, miten opittu kehittää opiskelijan tekstilajin hallinnan taitoja. 

Merja Koskela, FT, professori 
Merja Koskela toimii soveltavan kielitieteen professorina Vaasan yliopistossa viestintä-
tieteiden oppiaineessa. Hän on tutkinut monipuolisesti erikoisalojen viestintää ja keskit-
tynyt viimeksi talouden diskursseihin ja sijoittajaviestintään etenkin läpinäkyvyyden nä-
kökulmasta. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita ja toiminut laajasti erilaisissa tie-
teen ja tutkimuksen asiantuntijatehtävissä. 

Tommi Lehtonen, TT, professori 
Tommi Lehtonen toimii soveltavan filosofian professorina Vaasan yliopistossa. Hänen 
tutkimuksensa keskittyvät johtamisen etiikan, vastuullisen sijoittamisen ja kulttuurien 
kohtaamisen kysymyksiin. Kriittinen ajattelu ja argumentointi ovat keskeisiä aiheita hä-
nen luennoillaan. 
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Niina Nissilä, FT, yliopistonlehtori 
Niina Nissilä työskentelee viestintätieteiden yliopistonlehtorina Vaasan yliopiston Mark-
kinoinnin ja viestinnän yksikössä, viestintätieteiden oppiaineessa. Hän on tutkimukses-
saan kiinnostunut erikoisalaviestinnästä erityisesti terminologian näkökulmasta sekä asi-
antuntijuudesta ja asiantuntijoiden roolista termistön käyttäjinä ja kehittäjinä. Hän on 
opettanut mm. erikoisalaviestintää, terminologiaa, käsiteanalyysia ja popularisointia sekä 
ohjannut kandidaatintutkielmia molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Anita Nuopponen, FT, professori emerita 
Anita Nuopponen on työskennellyt teknisen viestinnän professorina Vaasan yliopistossa 
viestintätieteiden oppiaineessa (31.5.2020 saakka) ja mm. ohjannut viestintätieteiden 
opinnäytetöitä lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Hänen keskeisin tutkimuksensa 
kohdistuu erikoisalaviestintään ja eri alojen termistöihin ja käsitteistöihin sekä niihin liit-
tyvän teoriaan ja menetelmiin. 

Nina Pilke, FT, professori 
Nina Pilke työskentelee johtajana Vaasan yliopiston kielikeskus Linginnossa. Hänen tut-
kimuksensa käsittelee terminologiaa ja käsitteitä, monikielisten organisaatioiden kieli-
strategioita, kaksikielisten kokousten kielellisiä käytänteitä ja kielenoppimista monikieli-
sissä erikoisalaviestinnän konteksteissa. 

Jaana Puskala, FT, yliopistonlehtori 
Jaana Puskala työskentelee Vaasan yliopiston kielikeskus Linginnossa ruotsin kielen, äi-
dinkieli suomen ja finskan yliopistonlehtorina. Hän on tutkinut muun muassa suomenkie-
listen kauppatieteiden opiskelijoiden substanssiosaamisen vaikutusta heidän tuottamiinsa 
ruotsinkielisiin teksteihin sekä ruotsinkielisten kunnan esityslistatekstien kehitystä 1970-
luvulta 2010-luvulle. 

Tanja Sihvonen, FT, professori 
Tanja Sihvonen on viestintätieteen professori Vaasan yliopistossa. Hänen tutkimuksensa 
käsittelee ihmisen ja mediateknologian suhdetta muun muassa digitaalisten pelien, inter-
net-kulttuurien, sosiaalisen median, algoritmien ja (ro)bottien näkökulmasta. Viime ai-
koina hän on tutkinut lohkoketjuja, roolipelejä ja trollausta. 

Anne Soronen, FT, tutkijatohtori 
Soronen työskentelee tällä hetkellä Tampereen yliopistossa tutkijatohtorina Intiimiys da-
tavetoisessa kulttuurissa -hankkeessa, jossa hän tutkii digitaalista työtä osana näyttelijöi-
den ammatillista toimijuutta. Hän on aiemmin tutkinut mediatyötä, lifestyle-journalismia 
ja teknologioiden käyttäjäkokemuksia. Lisäksi hän on opettanut viestintätieteitä ja ohjan-
nut oppiaineen pro gradu -tutkielmia Vaasan yliopistossa viimeksi toimiessaan ma. tutki-
jatohtorina 2018–2020. 
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