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Paikka ja aika

Kokoustila Ag C232.1
tiistai 24.1.2006 klo 10:22 - 11:22

Läsnä

Jouni ”Kiljua Iloon” Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja
Lari ”Konalan Risti” Kannisto(LK), vastaava ohjaaja
Petteri ”Parit Elkeet” Kela(KELA), tekninen ohjaaja
Pekka ”Kukka Peeva” Kuuva(PK), projektipäällikkö, kokouksen puheen-
johtaja
Kirsi ”Kirjava Sami” Majava(KM), tietotekniikan laitoksen edustaja
Lassi ”Slaavilainen Opas” Paavolainen(LP), tietotekniikan laitoksen edus-
taja
Tatu ”Aro Putte” Repo(TR), projektiryhmän jäsen
Tuomo ”Soturi Osmo” Rossi(TRO), tietotekniikan laitoksen edustaja, pai-
kalla klo 10:43 - 11:22, kohdat 5 (osittain) - 11 Pasi ”Parsaa Isi” Saari(PS),
projektiryhmän jäsen, kokouksen sihteeri
Anna ”Sen Papan Nenä” Seppänen(AS), projektiryhmän jäsen, paikalla
klo 11:00 - 11:22, kohdat 8 (osittain) - 11

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja PK avasi kokouksen kello 10:22.

2 Esityslistan hyväksyminen

PK esitteli esityslistan. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Päätökset

1. Palaverin esityslista hyväksyttiin.
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3 Kahdennentoista kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

PK esitteli 12. kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

Päätökset

1. 12. palaverin pöytäkirja hyväksyttiin.

4 Katsaus projektin tilaan

PK kertoi, että raporttien kirjoitus on vielä kesken. Projektiraporttiin voisi
PK:n mukaan lisätä tilaajien ja ohjaajien kommentteja projektista. PK il-
moitti, ettei sovelluksen käyttöohjetta tehdä. LK:n mukaan on tarpeellista
tehdä vain asennusohje. KM selvensi, että sovellusraporttiin voidaan kir-
jata ohjeet sovelluksen käynnistämiseen. PK kysyi, onko kenelläkään mi-
tään sitä vastaan, että projektin yhteydessä sähköpostilistoilla käyty kir-
jeenvaihto julkaistaan projektikansiossa ja projektin CD- levyllä. Tämä so-
pi kaikille. LK ilmoitti, että on tarpeellista tehdä vain concept_kokous- ja
concept- listoista dumppi. LK pyysi antamaan linkin dumppitiedostoon
ennen kuin se poltetaan CD:lle. JK sanoi, että tilaajien toimesta tehtävää
projektitodistusta varten tarvitaan lyhyt kuvaus kaikkien projektiryhmän
jäsenten suoritetuista tehtävistä. LK lisäsi, että projektiryhmä tekee myös
itsearvioinnit. LK sanoi, että Bugzilla-dumppikin poltetaan projektin CD-
levylle. Seuraavaksi projektiryhmä kertoi, missä vaiheessa raporttien kir-
joitus on. Ryhmän mukaan projektiraportista puuttuu pari lukua, testaus-
raportista on pohja valmiina ja sovellusraportista puuttuu dokumentin
laajuuden vuoksi vielä suhteellisen paljon materiaalia.

Päätökset

1. Projektiryhmän jäsenet laativat lyhyet kuvaukset tehtävistään pro-
jektin aikana.

2. Projektiryhmä antaa linkin dumpattuihin sähköpostilistoihin.

3. Projektiryhmä viimeistelee raportit.
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5 Sovelluksen hyväksyminen

PK kysyi, miten sovellus hyväksytään. Tähän LK vastasi kysymyksellä
”Mitkä ovat kokouksen osanottajien fiilikset?”. KM sanoi, että Bugzillassa
on vielä paljon kommentoimattomia bugeja. TRO saapui 10:43. JK jatkoi
KM:n kommentista, että bugzillassa ei ole bugeja, jotka pitäisi projektin
puitteissa korjata. LK pyysi projektiryhmää käymään läpi Bugzillan bugit
ja ottamaan kantaa niihin. Ennen palaveria oli esiintynyt uusia ongelmia
sovelluksen toiminnassa. Konflikteja ei oltu saatu testiajossa aikaiseksi. LK
sanoi, että tämä uusi bugi pitää ensin korjata ja testata ennen kuin sovellus
voidaan hyväksyä. Sovellus päätettiin hyväksyä ehdollisena.

Päätökset

1. Sovellus hyväksyttiin ehdollisena. Uusi mahdollinen bugi konflik-
teissa korjataan ja testataan ennen lopullista hyväksymistä.

6 Jatkokehitettävistä toiminnoista keskustelu

PK esitteli projektiryhmän laatimaa jatkokehitystuntiarviota, johon oli li-
sätty projektiryhmän jäsenten kykenevyys kehittää kyseessäolevaa toimin-
toa. PK sanoi, että jatkokehitystunnit arvioidaan vielä ryhmän toimesta
tarkemmin.

7 Lisenssisopimuksen luovutus

PK esitteli projektryhmän laatiman lisenssisopimuksen. Sopimus päätet-
tiin kirjoittaa myöhemmin, kun AS saapuu paikalle. Sopimuksesta päätet-
tiin luovuttaa kappaleet kaikille projektin osapuolille.

Päätökset

1. Lisenssisopimuksesta luovutetaan kappaleet kaikille projektin osa-
puolille.
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8 Muut esille tulleen asiat

Kokouksessa keskusteltiin lähemmin sovelluksen jatkokehityksestä. Jat-
kokehityssuunnitelmaan oli merkitty tekijöiksi AS, PS ja TR. PK ilmoit-
ti, että jos jatkokehitykseen ryhtyy vain yksi henkilö, joutuu hän tutustu-
maan ennen itse jatkokehitystä sovelluksen kehitysalueisiin, joista hänellä
itsellään ei ole kokemusta. Tällöin tuntiarvioita täytyy nostaa. AS saapui
paikalle 11:00. TRO toi esille, että jatkokehitys voidaan järjestää tutkintoon
kuuluvana harjoitteluna. KM sanoi, että jatkokehitys järjestetään kesällä ja
se vie arviolta kolme kuukautta. Kaikki jatkokehityssuunnitelmassa nime-
tyt henkilöt ilmaisivat kiinnostuksensa jatkokehitystä kohtaan. Lisenssiso-
pimus allekirjoitettiin.

Päätökset

1. Lisenssisopimus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

9 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Ryhmä

• Projektiryhmän jäsenet laativat lyhyet kuvaukset tehtävistään pro-
jektin aikana.

• Projektiryhmä antaa linkin dumpattuihin sähköpostilistoihin.

• Projektiryhmä viimeistelee raportit.

10 Seuraavan kokouksen ajan ja paikan sopiminen

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin. LK sanoi, että tuo
ajankohta voisi mielellään olla viimeistään viikolla 6.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja PK päätti kokouksen klo 11:22.
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