Viestintätieteiden kandidaattiohjelman valintakoe 7.6.2021
Kysymyksen 2 arvosteluperusteista
Tehtävä perustui valintakokeessa jaettuun aineistoon, joka koostui Martinex-verkkokaupan sivulta poimituista vanhan ja uuden Afrikan Tähti -pelin tekstimuotoisista kuvauksista sekä kuudesta pelin vanhaa ja
uutta visuaalista ilmettä esittävästä kuvasta.
Tehtävänä oli analysoida ja pohtia liitteenä olleiden tekstien ja kuvien pohjalta
· millaiselle oletusyleisölle Afrikan Tähti -peli on laadittu ja millaista maailmankuvaa sillä rakennetaan
· mitä merkityksiä ja oletuksia vanhaan ja uuteen visuaaliseen ilmeeseen voi liittää ja millainen ideologioiden muutos liitteissä kuvatun visuaalisen ilmeen uudistumisen taustalla on sekä
· mihin muutoksella pyritään ja millaisia vaikutuksia pelin uudella ilmeellä arveltiin olevan siihen,
millaisia uusia toiminnan normeja ja ihanteita siinä rakentuu.
Kysymyksessä 2 arvioitiin valintaperusteissa mainittua tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioonottamista
Koekysymyksen yhteydessä kehotettiin perustamaan vastaus valintakoeaineiston Hirston & Sihvosen artikkeliin Tuhlaamisen vaarat, säästämisen ilot – Diskurssianalyysi taloustekstien tutkimuksessa sekä hyödyntämään Salmelan & Isohellan artikkelia Youtube-videoista helppokäyttöisiin verkkosivuihin – Käyttäjän ymmärtäminen teknisen viestinnän ytimenä sekä Sihvosen & Laitilan artikkelia Miten pelejä voi tutkia? Pelitutkimuksen polut, reitit ja kartat. Valintakoejulkaisun sisällysluettelo oli kokeen liitteenä. Vastauksen maksimipituudeksi oli ilmoitettu 600 sanaa.
Pisteitä annettiin seuraavista osa-alueista:
Sisältö:
a) kiinnittyminen valintakoejulkaisun artikkeleihin: teoreettisten lähestymistapojen tunnistaminen, nimeäminen ja määrittely 0-5 p
b) kiinnittyminen aineistoon: oletusyleisöjen ja maailmankuvan pohtiminen 0-5 p
c) muuttuneen ilmeen osatekijöiden analysointi 0-5 p
d) uudistuksen tavoitteiden ja seurauksien pohdinta 0-5 p
Esitystapa:
· rakenne ja tyyli 0-7 p
· oikeakielisyys 0-3 p
Saadakseen esitystapapisteitä tuli sisällöstä saada vähintään 15 pistettä.

Sisältö: a) Teoreettinen lähestyminen
3 pistettä
Vastauksessa mainittiin kysymyksenasettelussa ja kysytyssä artikkelissa (Hirsto & Sihvonen) esitettyjä termejä (mm. diskurssi, diskurssianalyysi, ideologia, maailmankuva, normi, merkitys, oletus, stereotypia, toiminnan normit ja ihanteet, toimija-asema), tai vaihtoehtoisesti kahden muun mainitun artikkelin (Salmela &
Isohella ja Sihvonen & Laitila) termistöä (mm. käytettävyys, käyttöohjeet, peli, pelityypit, pelikulttuurit).
4 pistettä
Edeltävän lisäksi vastaus sisälsi käytettyjen käsitteiden luonnehdintoja, joista näkyi, että vastaaja on ymmärtänyt käsitteiden sisällöt. Käsitteitä hyödynnettiin aineiston analyysissä.
5 pistettä
Edeltävien lisäksi vastaus sisälsi vastauksessa mainittujen käsitteiden määritelmät, ja käsitteitä hyödynnettiin monipuolisesti aineiston analyysissa.
2 pistettä
Vastauksessa mainittiin joitain edellä mainituista termeistä tai mainittiin yksi tai useita artikkeleita, mutta
niiden taustalla olevia käsitteitä ei luonnehdittu tai luonnehdinnat eivät pitäneet paikkaansa. Käsitteitä ei oltu
kytketty aineiston analyysiin, vaan viittaukset jäivät yleiselle tasolle.
1 piste
Vastauksessa oli selviä väärinymmärryksiä, se jäi sisällöltään hyvin niukaksi, siinä ei mainittu lainkaan artikkeleissa esiintyneitä käsitteitä tai termejä, tai viitattiin artikkeleihin, joita kysymyksenasettelussa ei kysytty.
Sisältö: b) Kiinnittyminen aineistoon: oletusyleisöjen ja maailmankuvan pohdinta
3 pistettä
Vastauksessa tarkasteltiin Afrikan Tähti -peliä joko lautapelin kohderyhmien ja pelin pelaamisen tai pelin
rakentaman maailmankuvan ja ideologioiden näkökulmasta. Oletusyleisöjä oli pohdittu ja termi mainittu.
4 pistettä
Edeltävän lisäksi vastaus sisälsi molemmat näkökulmat, eritteli näkökulmia sekä hyödynsi joitakin kohdassa
a) mainituista valintakoejulkaisun käsitteistä.
5 pistettä
Edeltävien lisäksi vastaus sisälsi monipuolista pohdintaa sekä lautapelin pelaamisesta että pelin rakentamasta maailmankuvasta, hyödyntäen valintakojulkaisujen käsitteitä. Termi oletusyleisöt oli mainittu ja käsite otettu käyttöön vastauksessa.
2 pistettä
Vastaus käsitteli lyhyesti Afrikan Tähti -peliä ja pelin pelaamista tai pohti pelissä luotua maailmankuvaa.
Oletusyleisöjä ei oltu mainittu tai pohdittu.
1 piste
Vastauksessa käsiteltiin Afrikan Tähti -peliä, mutta aineistoon kiinnittyminen jäi sisällöltään hyvin niukaksi
ja toteavaksi.
Sisältö: c) Muutosten analysointi
3 pistettä
Vastauksessa lueteltiin ja kuvailtiin kuvissa 1-6 näkyviä eroja ja yhtäläisyyksiä vanhan ja uuden pelin visuaalisessa ilmeessä. Myös vanhan ja uuden pelin tekstikuvausta oli saatettu käsitellä.
4 pistettä
Edeltävän lisäksi vastaus eritteli ja analysoi muutoksia, pohti niiden syitä ja seurauksia hyödyntäen joitakin
kohdassa a) mainituista valintakoejulkaisun käsitteistä.
5 pistettä
Edeltävien lisäksi vastaus sisälsi oivaltavaa pohdintaa muutoksista, niiden luomista uusista merkityksistä ja
mailmankuvasta, hyödyntäen monipuolisesti valintakoejulkaisun käsitteitä.

2 pistettä
Vastaus mainitsi joitain kuvissa ja/tai teksteissä havaittuja muutoksia. Käsittely oli pintapuolista ja toteavaa.
1 piste
Vastaus mainitsi, että visuaalinen ilme on muuttunut, mutta muutoksia ei eritelty ja niiden käsittely jäi hyvin
niukaksi.
Sisältö: d) Tavoitteiden ja seurauksien pohdinta
3 pistettä
Vastauksessa pyrittiin erittelemään ja pohtimaan, mistä syystä pelin visuaalista ilmettä on muutettu.
4 pistettä
Edeltävän lisäksi vastauksessa pohdittiin, mitä toivottuja seurauksia muutoksilla tavoitellaan. Mainitut tavoitteet voivat olla sekä konkreettisia (esim. myynnin lisääminen, huomion kiinnittäminen, pelattavuuden
parantaminen) että ideologioiden ja maailmankuvan muutokseen liittyviä.
5 pistettä
Edeltävien lisäksi vastaus sisälsi oivaltavaa pohdintaa visuaaliseen ilmeeseen tehtyjen muutosten syistä, tavoitteista ja vaikutuksista. Pohdinta oli kytketty kohdassa a) mainittuihin lähestymistapoihin ja käsitteisiin.
2 pistettä
Vastaus pohti jonkin havaitun muutoksen tavoitetta tai vaikutusta. Käsittely pintapuolista ja toteavaa.
1 piste
Vastaus mainitsi jonkin syyn muutokselle, mutta ei jäänyt pohtimaan asiaa.
Esitystapa
Rakenteesta ja tyylistä sai 0-7 p seuraavasti:
· Otsikointi 0-1 p
· Johdanto 0-1 p
· Kappalejako 0-1 p
· Sujuvuus 0-2 p: vastaus muoto- ja rakennepiirteiltään selkeää ja havainnollista. Epäselvyyksistä vähennettiin pisteitä.
· Tyyli 0-2 p: vastaus esseevastaukseen sopivaa yleiskieltä. Tyyliin sopimattomista ilmauksista vähennettiin pisteitä.
Oikeakielisyydestä sai 0-3 pistettä. Lähtökohtana oli maksimipistemäärä 3, josta vähennettiin pisteitä kielioppiin liittyvistä haasteista, mm. yhdyssana-, pilkku- ja välimerkkivirheistä, toistuvista kirjoitusvirheistä
sekä kieliopin vastaisista rakenteista.

