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Paikka: Ag Auditorio 2 

Läsnä:
KUHA-Projektiryhmä:

• Kati Mäki-Kuutti 

• Petri Lamminaho

• Juho Tamminen 

• Ville Muittari  

Muut projektiryhmät:

• ECSS07

• Konttori

Ohjaajat:

• Ville Isomöttönen

• Markus Inkeroinen

• Jukka-Pekka Santanen
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1 Väliesittelyn kulku
Projektiryhmä  saapui  väliesittelyyn  kello  12.15  esittelemään  KUHA-sovellusta.

Projektiryhmä poistui seminaarista kello 14.00  

Projektipäällikkö  Kati  Mäki-Kuutti  esitteli  projektiryhmän  jäsenet,  projektin  taustaa  ja

aihealuetta.  Petri  Lamminaho  esitteli  projektin  toteutusta  ja  siirtyi  käyttöliittymän

prototyypin  esittelyyn  vierailijan  käyttöliittymän  esittelyllä.  Juho  Tamminen  esitteli

Oppilaan  ja  opettajan  käyttöliittymää.  Lopuksi  Ville  Muittari  esitteli  ylläpitäjän

käyttöliittymää  ja  raporttityökalua.  Ville  kertoi  myös  projektin  etenemisestä  ja

kokemuksista. 

2 Kysymykset
Esittelyn lopuksi ohjaajat kyselivät projektiryhmältä sovelluksen toiminnasta. 

Santanen: Oletteko projektin yhteydessä tutustuneet vastaaviin www-sovelluksiin?

VM: Lähinnä Korppiin olemme tutustuneet, mutta siitäkin ehkä vaikutukset ovat lähinnä

meidän käyttöliittymän ratkaisuihin. Emme ole tutustuneet varsinaiseen koodiin. 

KMK: Alussa tuntui siltä, että meidän sovelluksella on paljonkin yhteistä Korpin kanssa,

mutta pian kävi selväksi, ettei näin ole. Kurssien lisääminen opinpolkuun vaikuttaa lähinnä

samalta kuin jonkun ostoksen lisääminen ostoskoriin. Ks. amazon.com

Inkeroinen: Mitä tekisitte toisin, jos nyt saisitte aloittaa alusta?

KMK: Aloitettaisiin heti käyttämään dokumenttipohjia. 

VM: Dokumentaation opetteluun on mennyt aikaa, tuskin sitä olisi voinut välttää.   

Isomöttönen: Mitä olette mielestänne tehneet hyvin, missä olette onnistuneet?

KMK:  Prototyypin aikaisessa esittelyssä tilaajalle, koska sen kautta saatiin  vaatimukset

määriteltyä nopeasti. 

3 Palaute 
Esittelyssä  ohjaajat  antoivat  projektiryhmälle  kommentteja.  Vastaavat  ohjaajat  antoivat

palautetta lähinnä ryhmän esiintymisestä, kun muut ohjaajat antoivat palautetta aiheeseen

liittyen. 
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Jukka-Pekka  Santanen  kommentoi  esitysmateriaalin  puutteita,  lähinnä  koko

projektiorganisaation  esittelysivua  ja  sovelluksen  toiminta  -kuvaa,  jonka  olisi  voinut

esitellä  siten,  että  yleisö  olisi  paremmin  päässyt  perille  siitä.  Lisäksi  hän  mainitsi

sovelluksen rakenteen puuttumisesta esittelyssä. 

Ville  Isomöttönen  kommentoi  ryhmän  esiintymistä  rauhalliseksi  ja  selkeäksi,  mutta

huomautti, että ryhmän keskinäistä keskustelua esityksen aikana tulee välttää. Ville myös

pyysi lisäämään katsekontaktia yleisöön. 

Markus  Inkeroinen kommentoi  esityksen sisältöä.  Hänen mielestään projektiryhmä olisi

voinut  kertoa  enemmän  tilaajan  organisaatiosta  ja  esittää  sovelluksen  sisäiset  termit

paremmin sekä esitellä sovelluksen käyttäjäryhmät erikseen heti esittelyn alussa. Markus

kommentoi myös, että prototyypistä olisi voinut näyttää vain hyvin pienen osan ja loput

ominaisuudet esitellä kalvoilla.  
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