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Riku Ahonen Ville Isomöttönen
Tommi Kangastie Lari Kannisto
Antti Kinnunen Vesa Korhonen
Pekka Villanen Jukka-Pekka Santanen

Tekniset ohjaajat ja Tilaajien edustajat

Muut projektiryhmät:
Neva ja Kuovi

1. Esityksen sisältö
Riku Ahonen aloitti loppuesittelyn esittelemällä Lokki-ryhmään ja -projektiin liittyvät
henkilöt ja heidän tehtävät ja lisäksi Tilaajan, Sysline Oy, organisaatiota. Hän esitteli myös
loppuesittelyn sisältöä, kehitystyökaluja ja ohjelmointiympäristöjä.

Tämän jälkeen Pekka Villanen kertoi projektin taustaa ja projektin tavoitteita, eli Log4J-
kirjaston käytöstä ja sen tarpeellisuudesta Java-ympäristössä.

Projektipäällikkö Antti Kinnunen kertoi Log4J-kirjaston perusominaisuuksista sekä näytti
kuvan toteuttamastamme järjestelmästä ja kertoi samalla sen toiminnasta.

Seuraavaksi Tommi Kangastie kertoi järjestelmän ominaisuuksista. Ominaisuuksista
Kangastie mainitsi kerrosarkkitehtuurin sekä Log4J-kirjaston toteuttamisen mobiililaitteeseen
siten, että sitä ei huomaa. Lopuksi hän vielä esitti kuvan järjestelmän teknisestä toteutuksesta.

Lopuksi Pekka Villanen ja Antti Kinnunen esittelivät järjestelmän toimintaa käytännössä
pelaamalla puhelimella matopeliä, jonka koodiin oli upotettu Log4J-kirjaston kutsuja.
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2. Yleisön esittämät kysymykset
Jukka-Pekka Santanen kysyi onko alun Bluetooth-ongelma saatu jo ratkaistua. Tähän Antti
Kinnunen vastasi, että Bluetooth-ongelma on suurimmilta osin saatu jo ratkaistua, mutta sen
toteutus on vielä hieman kesken. 

Vesa Lappalainen tiedusteli onko projekti julkinen, eli onko Bluetooth-koodia mahdollista
saada yliopiston käyttöön, jotta saataisiin Bluetooth toimimaan myös Windowsilla. Antti
Kinnunen vastasi Lappalaiselle, että projekti ei ole julkinen, joten koodit ovat salaisia.

3. Palaute
Tilaajan edustaja Jukka Matilainen kertoi olevansa ensimmäistä kertaa tällaisen projektin
vastaavana henkilönä Tilaajan puolelta ja totesi yllättyneensä erittäin positiivisesti ryhmän ja
koko projektin kulusta. Hän myös kertoi tiedotuksen toimineen erinomaisesti siten, että hän
oli itse koko ajan tietoinen projektin tilasta, vaikka joka viikko ei palaveriin päässytkään.

Teknisen ohjaajan Juhani Lammassaaren mielestä ryhmän motivaatio oli heti alusta lähtien
hyvä ja se säilyi myös loppuun asti. Hän myös totesi että teknisen ohjaajan resursseja on
käytetty hyvin hyväksi. Eli jos jokin ongelma tuli eteen pyydettiin tekniseltä ohjaajalta tukea
ja ongelma ratkaistiin.

Vastaava ohjaaja Vesa Korhonen yhtyi edellisiin puhujiin ja lisäsi vielä, että ryhmän kaikessa
tekemisessä näkyy huumori, josta hän itse oli erittäin iloinen. Ainoana risuna Korhonen
mainitsi alun Bluetooth-ongelman ratkaisun väkisin yrittämisen, johon hänen mielestään
käytettiin ehkä turhan paljon aikaa. Eli nopeammalla ”suunnanmuutoksella” oltaisiin kenties
tällä hetkellä jo hieman pidemmällä, mutta vieläkin ollaan hyvin aikataulussa.

4. Ryhmän omat kokemukset esityksestä
Ryhmän mielestä esitys meni aika hyvin. Kalvot toimivat hyvin sekä aikataulu että pääasiat
pysyivät Lokki-projektille ominaiseen tapaan täydellisesti hallussa. Järjestelmän toiminnan
esittely, eli matopeli, onnistui myös erinomaisesti.


