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Vastaava ohjaaja, Jukka-Pekka Santanen

Vastaava ohjaaja oli kurssin aikana aktiivinen. Hän antoi palautetta ryhmän

tuotoksista nopeasti ja lisäksi kiitettävällä tarkkuudella. Välillä palaute tuntui

jopa liian yksityiskohtaiselta ja papereissa olikin toisinaan enemmän Santasen

huomioita kuin varsinaista sisältöä. Tarkan palautteen saaminen kuitenkin

nopeutti virheiden korjaamista huomattavasti. Projektin kuluessa ryhmä oppi

kuin oppikin ymmärtämään Santasen välillä hieman haastavaa käsialaa. Santa-

nen antoi ryhmän toteuttaa projektin omalla tavallaan eikä sekaantunut ryhmän

työskentelyyn liikaa. Santanen toimi vastaavana ohjaajana mielestäni mallikkaas-

ti.

Arvosana 4

Tekninen ohjaaja, Outa Valkama

Tarvittava tekninen tuki löytyi ryhmän sisältä ja googlettamalla, eikä teknisen

ohjaajan tukea juurikaan tarvittu. Valkama kysyi projektin aikana useita ker-

toja onko ryhmällä jotain ongelmia tai kysymyksiä, mutta ryhmä toimi hyvin it-

senäisesti.

Arvosana 3

Tilaaja

Ryhmän ja tilaajan välinen vuorovaikutus kärsi yhteisen kielen puuttumisesta.

Tilaajan odotukset luotavasta prototyypistä tuntuivat välillä liian suurilta pro-

jektin resursseihin nähden. Tilaaja ei myöskään heti ymmärtänyt, ettei Paatti-

projekti voinut jatkaa suoraan Tabu-projektin jalanjäljistä.

Arvosana 3

ATK-tuki

ATK-tuki kyllä vastasi viesteihin, mutta pyyntöjen toteutus oli hidasta.

Arvosana 2
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Oheiskurssit

Kielenhuoltokurssit olivat mielekkäitä kurssin kannalta, mutta ne olisi pitänyt

järjestää jo ennen projektia, koska ne veivät aikaa projektin toteutukselta. Kie-

lenhuoltokurssin tehtävät olivat työläitä ja venyivät pitkälle kevääseen.

Arvosana 3

Projektiryhmä

Ryhmähenki oli läpi kurssin vahva. Ryhmä oli hyvin itseohjautuva. Kaikilla

oli omat vahvuutensa ja niitä myös pystyttiin hyödyntämään. Tehtäviä jaettiin

myös jäsenten vahvuusaluiden ulkopuolelta, jotta opittaisiin mahdollisimman

paljon. Ryhmästä huomasi, että se kasvoi projektin aikana varmemmaksi ja am-

mattitaitoisemmaksi.

Arvosana 4

Oma arvio, Toni Salminen

Projekti lähti hieman vaikeasti käyntiin, koska olin projektipäällikkö projek-

tissa, jonka tavoitteet olivat hieman hakusessa. Alun vaikeudet kuitenkin hälve-

nivät ja projekti lähti osaltani hyvin rullaamaan. Projektipäällikön tehtävä toi

paljon kirjoitustehtäviä, jotka eivät ole vahvinta osaamisaluettani. Oppimisen

kannalta kirjoitustehtävät olivat kurssin parasta antia. Sain myös hallittua pro-

jektin ajankäyttöni hyvin. Projekti sujui mielestäni omalta osaltani ihan hyvin.

Arvosana 4
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