
Joose-sovellusprojekti 2. PALAVERI
Agora, Mattilanniemi 2, C222.2 PÖYTÄKIRJA
40100 Jyväskylä

Aika 26.9.2008 klo. 10.18–11.27
Paikka AgC223.1
Laadittu 29.9.2008

Läsnä
Hautakangas Hannu, sihteeri
Ihanainen Eija
Koudelia Nikolai
Lehtonen Joel, puheenjohtaja
Nurminen Miika
Nysten Johan
Räsänen Tuomas
Santanen Jukka-Pekka

1. Kokouksen avaus
Palaverin avasi puheenjohtajana toimiva Joel Lehtonen kello 10.18.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan kohdan viisi jälkeen lisättiin uusi kohta: projektin tila.

3. Läsnäolijoiden toteaminen
Jukka-Pekka Santanen esitti, että kokous olisi päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään yksi ryh-
män jäsenistä, tilaajan edustaja ja vastaava ohjaaja. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Päätökset

• Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään yksi projektin jäsen, tilaajan edustaja ja
vastaava ohjaaja.

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyntä
Edellisen palaverin pöytäkirjaan tehtävät muutokset:

• Kohtaan viisi lisätään päätökseksi: Projektin jäsenet tekevät sopimusluonnoksen.

• Kohtaan 11 lisätään päätökseksi: Projektipäälliköksi valittiin Joel Lehtonen ja varapäälliköksi
Hannu Hautakangas.

• Kohtaan 13 lisätään ryhmän jäsenille tehtävä: Tekevät sopimusluonnoksen.

Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin edellä mainituin korjauksin.

Jukka-Pekka Santanen esitti kysymyksen sähköpostiarkistojen julkisuudesta.

Päätökset

• Sähköpostiarkistoihin pääsevät projektiorganisaation kuuluvat Korppiin kirjautumalla.

5. Edellisessä palaverissa sovittujen tehtävien toteutumisen tarkistus
Ryhmän jäsenet:

• Tutustuvat Kokako-projektin dokumentteihin. (kesken)

• Tutustuvat nykyiseen opinto-oppaan julkaisujärjestelmään. (kesken)
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• Tutustuvat testausympäristöön. (kesken)

• Suunnittelevat tulevien haastattelujen tekoa. (aloittamatta)

• Lukevat Xoozoo-projektin projektisuunnitelmaa. (aloittamatta)

• Tekevät sopimusluonnoksen. (aloittamatta)

Joel Lehtonen:

• Aloittaa projektisuunnitelman tekemisen. (aloitettu)

• Perustaa projektille versionhallinnan. (suoritettu)

• Suunnittelee miten työt jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken. (aloittamatta)

• Piirtää Kokako 2.0:sta rakennekuvan. (aloittamatta)

Jukka-Pekka Santanen:

• Perustaa sähköpostilistat. (suoritettu)

• Pyytää atk-tukea perustamaan projektille verkkolevyn. (suoritettu)

• Toimittaa projektin jäsenille haastatteluohjeet. (suoritettu)

Miika Nurminen:

• Perustaa testausympäristön projektin käyttöön. (suoritettu)

6. Projektin tilanne
Johan Nysten on tutkinut JavaScriptiä ja DOM-puitten käyttöä. Lisäksi hän on tutkinut julkaisu-
järjestelmää ja haluaisi siitä lisäperehdytystä. Miika Nurminen lupasi pitää perehdytyksen tiistaina
30.9. kello 10.15.

Nikolai Koudelia on tutkinut Kokako 2.0:n lähdekoodia. Nikolai haluaisi itselleen tehtäviä, jotta op-
pisi tuntemaan järjestelmää paremmin. Jukka-Pekka Santanen ehdotti tehtäviksi XML-editorin hel-
poimpien osien toteutusta. Lisäksi Jukka-Pekka otti esille vaatimusmäärittelyjen tekemisen eli tilaa-
jan toimittamien yleisten tavoitteiden tarkentaminen yksityiskohtaisemmiksi. Joel Lehtonen ehdotti
Nikolai Koudeliaa ja Johan Nysteniä vaatimusmäärittelyjen tekijöiksi.

Jukka-Pekka otti esille myös haastattelujen tekemisen. Miika Nurminen ehdotti kysymyksiksi: mihin
julkaisujärjestelmää käytetään ja haluttaisiin käyttää, mitä hyvää ja huonoa nykyisessä järjestelmäs-
sä on. Lisäksi Miikan mielestä nykyisen julkaisujärjestelmän käyttäjille kannattaisi näyttää Kokako
2.0 -sovellusta ja kysyä mielipiteitä siitä. Joel ehdotti haastattelujen tekijöiksi Johania ja itseään.

Joel on tutustunut nykyiseen julkaisujärjestelmään ja aloittanut projektisuunnitelman tekemisen ky-
seisellä järjestelmällä. Miikan mielestä projektisuunnitelman tekoon ei tarvitse käyttää julkaisujär-
jestelmää, jos se hidastaa projektin etenemistä liikaa. Miika kuitenkin muistutti, että julkaisujärjes-
telmää käyttäessä voi syntyä kehitysideoita.

Hannu Hautakangas on tehnyt ensimmäisen palaverin pöytäkirjaa ja tutustunut julkaisujärjestel-
mään, JavaScriptiin sekä XML-kieleen.

Päätökset

• Nikolai Koudelia ja Johan Nysten aloittavat vaatimusmäärittelyjen tekemisen.
• Joel Lehtonen ja Johan Nysten aloittavat haastattelujen suunnittelun.

7. Projektin dokumenttien formaatti ja sijoituspaikka
Miika Nurminen ehdotti, että projektin wikiin tiedostoja lisättäessä tulisi siitä laittaa linkki projektin
sähköpostilistalle tai kotisivuille. Jukka-Pekka Santanen ehdotti, että vaatimusmäärittelyt kirjoitet-
taisiin nykyisellä julkaisujärjestelmällä, jotta järjestelmä tulisi tutuksi Nikolai Koudelialle ja Johan
Nystenille.
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8. Projektin kotisivut
Miika Nurmisen mielestä kotisivuilla ei ole kiirettä, kunhan tarvittavat tiedostot ovat saatavilla.
Keskusteltiin kotisivujen julkisuudesta.

Päätökset

• Projektin kotisivut ovat julkiset.

9. Projektisopimus
Jukka-Pekka Santasen mielestä projektisopimus ei ole kiireisimpiä asioita tällä hetkellä. Jukka-Pekka
suositteli käyttämään Kakapo-projektin sopimusta pohjana projektisopimusta tehtäessä.

10. Muut asiat
Esille ei tullut muita aiheita.

11. Seuraavan palaverin aika ja paikka
Seuraava palaveri pidetään perjantaina 3.10.2008 kello 10.15 projektin kokoustilassa, AgC223.1.

12. Osallistujien seuraavat tehtävät
Ryhmän jäsenet:

• Tutustuvat Kokako-projektin dokumentteihin.

• Tutustuvat nykyiseen opinto-oppaan julkaisujärjestelmään.

• Tutustuvat testausympäristöön.

• Suunnittelevat tulevien haastattelujen tekoa.

• Lukevat Xoozoo-projektin projektisuunnitelmaa.

• Tekevät sopimusluonnoksen.

Johan Nysten ja Nikolai Koudelia:

• Aloittavat vaatimusmäärittelyjen tekemisen.

Joel Lehtonen:

• Jatkaa projektisuunnitelman tekoa.

• Suunnittelee miten työt jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken.

• Piirtää Kokako 2.0:sta rakennekuvan.

13. Kokouksen päättäminen
Joel Lehtonen päätti kokouksen kello 11:27.
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