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1. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikko 4.2.2004 klo 10:15‐12:00

Paikka:

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnäolijat:

Aarniovuori Timo (sihteeri)
Alasalmi Teija (puheenjohtaja)
Auer Antti
Hillebrand Minna
Hyvärinen Jaakko
Itkonen Jonne
Kujala Pauli
Lappalainen Vesa
Pöyhönen Tiina
Santanen Jukka‐Pekka
Tuomainen Maunu

1. Kokouksen avaus
Valittiin puheenjohtajaksi Teija Alasalmi ja sihteeriksi Timo Aarniovuori.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista

hyväksyttiin

yksimielisesti.
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3. Osallistujien esittäytyminen
Projektiin kuuluvat Teija Alasalmi (tietotekniikka, englanti), Timo Aarnio‐
vuori (tietotekniikka), Maunu Tuomainen (matematiikka) ja Jaakko Hyväri‐
nen (tietojärjestelmätiede). Vastaavana ohjaajana toimii Jukka‐Pekka Santa‐
nen ja teknisenä ohjaajana Tiina Pöyhönen.

Tilaajan edustajina toimivat koordinaattori Antti Auer virtuaaliyliopistosta ja
lehtori Vesa Lappalainen tietotekniikan laitokselta.

4. Tilaaja esittelee organisaatiotaan
Antti Auerin mukaan sähköinen asiointi nähdään tärkeänä asiana sekä julki‐
sessa hallinnossa että yliopistossa.

Yliopiston tietojärjestelmät ovat jakautuneet eri tiedekuntien ja laitosten kes‐
ken. Tästä jakautumisesta halutaan nyt eroon tietojärjestelmiä keskittämällä.
Tämän vuoksi on tehty tietohallintostrategia. Sen avulla saadaan mahdolli‐
sesti tietää kuka käyttää yliopiston palveluja ja profiloida näin käyttöoikeuk‐
sia, sekä mahdollisesti tarjota käyttäjäprofiilin mukaisia palveluja.

Opintotietojärjestelmän käyttöönotto koko yliopistossa on tärkeää. Korppi‐
järjestelmä on lähtenyt IT‐tiedekunnasta ja sitä on otettu käyttöön myös
muissa tiedekunnissa ilman mitään suunnitelmia. Tämä on aiheuttanut on‐
gelmia.

Nykyisin opiskelijoilla ja henkilökunnalla on käytössä erilaisia matkapuheli‐
mia ja PDA‐laitteita, joten kalenterien synkronoinnilla pyritään tuomaan li‐
säarvoa Korppi‐järjestelmälle.
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Santasen mukaan Korpin kalenterin käyttö ei laajene, jos sitä ei kytketä henki‐
lökohtaisiin sähköisiin kalentereihin. Aihe on ollut jo esillä muutaman vuo‐
den ja se on nähty selvänä pullonkaulana Korpin kalenterin käytön laajene‐
miselle.

5. Vastaava ohjaaja esittelee laitosta ja sovellusprojekteja
Kohta viisi hypättiin yli koska opiskelijoilla ei ollut mitään kysyttävää laitok‐
sesta ja sovellusprojekteista.

6. Aikataulun ja sopimusmallin tarkastelu
Santanen esitti sovellusprojektin yleisen aikatauluhahmotelman. Sopimusta ei
tehdä koska projekti on ilmainen yliopistolle. Ryhmän kaikki jäsenet hyväk‐
syvät ehdon, että heidän tuottamansa koodi sijoitetaan GPL (General Public
License) ‐lisenssin alle.

7. Tilaaja esittelee aiheen, aihealuetta ja taustoja
Projekti kehittää Korppi‐järjestelmään rajapinnan, jonka avulla erilaiset kalen‐
terisovellukset voidaan synkronoida Korpin kalenterin kanssa. Taustana tälle
on että pyritään saamaan ihmiset helpommin tietoisiksi omista ja toisten me‐
noista. Kyseisen rajapinnan toteuttamisella pyritään tuottamaan lisäarvoa
Korppi‐järjestelmän käyttäjille ja tätä kautta saavuttaa lisää käyttäjiä.

8. Aiheesta ja sen toteutustavoista keskustellaan ja mahdollisesti sovitaan alustavasti
Alustavasti sovittiin että kehitystyökaluina ovat mahdollisesti JBuilder, CVS
ja PostgreSQL. Myös SyncML ja Vcalender tulivat esille. Tilanvaraus halutaan
tehdä vain Korpin kautta, mutta henkilökohtaiset tiedot pitää voida synkro‐
noida Korpin kalenteriin.
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Korpin tietokantaan tarvittavia muutoksia ei vielä tiedetty, mutta Korpin ka‐
lenterisovelluksen toteutukseen tulee Minna Hillebrandin mukaan tutustua
erittäin hyvin.

9. Projektin tilat, henkilöiden yhteystiedot ja mahdollinen akronyymi mainitaan
Projektitilana toimii huone AgC222.2.
Aarniovuori Timo, taarnio@cc.jyu.fi, 0405931925
Alasalmi Teija, teikku@cc.jyu.fi, 0504040441
Hyvärinen Jaakko, japahyva@cc.jyu.fi, 0445822609
Tuomainen Maunu, mttuomai@cc.jyu.fi, 0415381381

Yhteystiedot tarkistettiin ja Teija Alasalmi ilmoitti uuden puhelinnumeronsa.
Muiden henkilöiden yhteystiedot olivat oikein. Akronyymiksi valittiin Kyyh‐
ky. Jukka‐Pekka Santanen luo sähköpostilistan, jossa ovat kaikki palaverissa
olleet sekä lähettää tiedon siitä ATK‐tuelle. Vesa Lappalainen esitti listalle Esa
Auramäkeä ja Antti Auer Mauno Väisästä.

PÄÄTÖKSET: Akronyymiksi valittiin kyyhky.
Jukka‐Pekka Santanen luo sähköpostilistan jossa on kaikki palaverissa olevat
sekä Mauno Väisänen ja Esa Auramäki.

10. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä
Jukka‐Pekka Santasen tehtävät:
Luo sähköpostilistan Kyyhky‐nimelle, listalle liitetään kaikki projektiin osal‐
listuvat.

Tiedottaa informaatioteknologian tiedekunnan henkilöstölle projektista.

Yrittää etsiä laitokselta henkilön , jolla olisi tietoa SyncML – tekniikasta.
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Tutustuu työvälineisiin ja aiheeseen

Kartoittaa tarvittavat ja asennettavat ohjelmistot.

Huolehtii tilanvarauksesta ja asioiden tiedottamisesta.

Korppi pystytetään ryhmätyötiloihin.

Valitsee WWW‐ tai Excel‐pohjaista ajankäytön kirjaussovelluksen ja tutustuu
siihen.

Tutustuu yleisellä tasolla Korppiin.

Verkkosivujen luonti.

11. Muut esille tulleet asiat
Tarvittaessa ryhmälle järjestetään XML ‐ , Java ‐ ja Korppi ‐ koulutus. Santa‐
nen yrittää etsiä laitokselta henkilön, jolla olisi tietoa SyncML ‐ tekniikasta.

12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
Seuraavaksi palaveri ajankohdaksi sovittiin 11.2.2004 klo 9.15‐11.00, paikka‐
na projektin kokoustila AgC223.1. Vakiopalaveriajasta ei vielä sovittu.

13. Kokouksen päättäminen
Teija Alasalmi päätti kokouksen 12.00.

Jaettu materiaali
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Tilaajan edustajille jaettu aikatauluhahmotelma ja yhteystietodokumentti.

Palaverin päätyttyä Jukka‐Pekka Santanen antoi Teija Alasalmelle projekti‐
kansion ja välilehdet.

