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13. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA 

   

Aika:  Tiistai 11.5.2004 klo 8:30-9:56 

Paikka:  Agora, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 

Läsnäolijat: 

 Aarniovuori Timo(Sihteeri) 

Alasalmi Teija(Puheenjohtaja)  

Hillebrand Minna 

Hyvärinen Jaakko 

Santanen Jukka‐Pekka  

Tuomainen Maunu 

   

 

1. Palaverin avaus   Kokouksen  puheenjohtajaksi  valittiin  Alasalmi  Teija  ja  sihteeriksi 

Aarniovuori Timo.  

 

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus 

 

Ajankäyttövihot  tarkastettiin. Ryhmän  jäsenet olivat käyttäneet keskimäärin 

340‐360 tuntia työaikaa projektiin.  
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3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus 

 

Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.  

 

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälistan läpikäynti 

 

Jaakko  Hyvärinen  on  ottanut  yhteyttä  Sami  Murtolahteen  ja  selvittänyt 

häneltä  mahdollisuutta  synkronoida  NovellGroupWise‐kalenteri  Sync4j‐

synkronointipalvelimen  kanssa. Murtolahti  ilmoitti,  että  jos  palvelin  toimii 

MSOutlookin  kanssa  niin  se  saadaan  toimimaan  myös  NovellGroupWise‐

kalenterin kanssa. 

 

Ryhmä  on  myös  miettinyt  jatkotoimenpiteitä  projektin  suhteen. 

Autentikoinnin toteuttaminen erikoistyönä on mahdollista Jaakko Hyvärisen 

ja Maunu Tuomaisen kohdalla. Jaakko Hyvärinen olisi halukas suorittamaan 

harjoittelun,  jos  hän  saa  korvattua  sillä  tietojenkäsittelytieteiden  laitoksen 

projektin. Projektin korvaamisesta tulee sopia Eero Tourusen kanssa.  

 

Projektin  korvaaminen  tosin  vaatii  työtehtävistä  sopimisen  etukäteen  ja 

säännöllisen  ohjauksen.  Työnantajan  tulisi  toimia  tällöin  opiskelijan 

mentorina siten, että Eero Tourunen kouluttaa myös mentoria. 

 

5. Sovelluksen ja projektin tilan tarkastelu 

 

Jaakko Hyvärinen totesi, että Sync4j-palvelimesta on tullut uusi toimivampi  

versio. Hyvärinen myös totesi, että heidän tekemänsä Sync4j-palvelimen 

rajapinta on valmis ja toimiva. Hyvärinen kuitenkin huomautti, että jotakin 

virheitä saattaa löytyä kun järjestelmää aletaan testaamaan kunnolla. 
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Todettiin myös, että testausta ei voida tehdä ennen kuin Minna Hillebrand 

tekee valmiiksi Korpin puoleisen osan. 

 

Teija Alasalmi esitteli Korpin käyttöliittymään luotua konfliktienhallintaosaa. 

Santanen huomautti, että sivulla jossa konfliktissa olevat tapahtumat 

ratkaistaan tulisi esittää mahdollisimman paljon tapahtumasta tietoa. 

Konfliktienlistaussivulle  riittää nykyinen informaatio, jopa ilman lisätietoja 

kenttää.  

 

Todettiin, että käyttöliittymästä puuttuu ryhmätapahtumien käsittely ja linkki 

kalenteriin konfliktin käsittely sivulta. Jaakko Hyvärinen totesi ,että voi tehdä 

ryhmätapahtumien käsittelyn Vesa Lappalaisen JSP-kurssin harjoitustyönä. 

 

Todettiin, että konfliktienhallintaosassa riittää linkki viikkokalenteriin 

tapahtuman kohdalle. 

 

Päätökset:                         Valmistellaan käyttöliittymästä olemassa olevat sivut valmiiksi. 

 

6. Suunnitellaan projektin päättäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet 

Käytiin läpi projektin päättämiseen liittyvät asiat Santasen kirjoittaman 

ohjeen mukaan. 

 

Teija Alasalmi tiedusteli mihin projektikansio tulisi palauttaa ja Santanen 

totesi, että hänelle. Projektikansiosta pitää saada myös hyväksyntä tilaajan 

edustajilta.  

 

Alasalmi tiedusteli Santaselta milloin itsearviointi tulisi tehdä ja milloin 

opintoviikot projektista kirjataan rekisteriin. Santasen mukaan itsearviointi 

kannattaa tehdä sitten, kun muut asiat on kunnossa ja projektin opintoviikot 

hän laittaa rekisteriin viimeistään kesäkuussa ennen lomalle lähtöään. 
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Tiina Pöyhösen tulee tarkastaa ja hyväksyä ryhmän tuottama koodi ja 

koodista pitää saada hyväksyntä myös tilaajan edustajilta.  

 

Santanen huomautti ,että projektin CD-ROM-levystä tulee polttaa versiot 

Korppi-kehittäjille, projektikansioon ja arkistoon. Lisäksi jokainen projektin 

jäsen halusi oman levyn. 

 

7. Muut esille tulleet asiat 

   

Minna Hillebrand huomautti ,että konflikti saatetaan ratkaista myös 

kämmenlaitteen  päästä. Tällöin on jokaisen Korpin kalenteritapahtuman 

poistossa syytä tutkia onko tapahtuma konfliktissa ja päivittää conflictevent-

taulu.  

 

Teija Alasalmi huomautti, että tietokannan device-taulussa ei ole deleted-

kenttää. Laitteen poisto on näin vaikea tehdä. Minna Hillebrand totesi, että 

deleted-kenttä pitäisi lisätä device-tauluun. 

 

Santanen huomautti, että tietokannan er-kaavio tulee piirtää 

sovellusraporttiin DIA-ohjelmalla. Santanen piti myös hyvänä pohtia 

projektin epäonnistuneita ratkaisuja ja merkitä niitä dokumentteihin. 

Esimerkiksi vanha tietokantakaavio voisi olla liite sovellusraportissa ja selitys 

siitä miksi se hylättiin. 

 

Todettiin ,että tarvitaan vielä yksi palaveri jossa on paikalla ainakin yksi 

tilaajan edustaja. Tämän vuoksi lähetetään sähköpostia tilaajan edustajille 

seuraavan palaverin ajan sopimiseksi. Alustavat ajat ovat 17.5 15:00-16:30 ja 

19.5 14:00-15:30.    

 

8. Palaverin päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9:56 
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Liite: 12. palaverissa laadittu tehtävälista 

12. PALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA 

Ryhmän tehtävät:   

• viimeistellä käyttöliittymä 

• ottaa tarvittaessa yhteyttä Sami Murtolahteen 

• kaikki SQL-lauseisiin liittyvät käyttäjäsyötteet tulee käsitellä niille tarkoitetuilla 

työkaluilla 

• selvittää, onko joku ryhmän jäsenistä halukas työharjoittelun tai mahdollisesti 

erikoistyön muodossa jatkaa projektia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


