
UCOT-Projekti Pöytäkirja

UCOT-sovellusprojektin 11. viikkopalaveri

Aika: Perjantai 20.12.2006 klo 14:05-14:35.
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1

Läsnä:
  tilaaja:
    Tommi Kärkkäinen
  projektiryhmä:
    Tuomo Pieniluoma
    Panu Suominen (puheenjohtaja)
    Ilari Liukko (sihteeri)
  ohjaajat:
    Ville Isomöttönen
    Miika Nurminen
  tarkkailija:
    Antti Hallamäki

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:05.

2. Päätösvaltaisuuden tarkistaminen.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska tilaajan edustajista Tommi Kärkkäinen, ohjaaja Ville 
Isomöttönen sekä projektiryhmän jäsenet Vesa Pikkiä lukuun ottamatta olivat paikalla, ja esityslista 
oli toimitettu osallistujille palaveria edeltävänä työpäivänä. Tuomo Pieniluoma saapui hieman 
myöhässä kello 14:09.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirjassa ei ollut asiavirheitä. Ville Isomöttönen löysi yhden kirjoitusvirheen, joka korjataan.

Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät oli suoritettu.

PÄÄTÖS: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksilla.

5. Raporttien allekirjoittaminen.
Vastaava ohjaaja Ville Isomöttönen ja tilaajan edustaja Tommi Kärkkäinen allekirjoittivat 
Projektiraportin. Projektipäällikkö Vesa Pikki ei ollut sairastumisen takia paikalla ja allekirjoittaa 
raportin myöhemmin.

Ville Isomöttönen oli jo tutustunut Sovellusraporttiin ja esittänyt korjausehdotuksensa. Tommi 
Kärkkäinen luki läpi raportin muuttuneet osat ja hyväksyi raportin sisällön muutamaa 
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kirjoitusvirhettä lukuun ottamatta. Lopullinen versio, johon kirjoitusvirheet on korjattu, toimitetaan 
tilaajalle ja ohjaajalle allekirjoitettavaksi.

6. Sovelluksen hyväksyminen.
Tilaaja hyväksyi toteutetun UCOT-sovelluksen.

PÄÄTÖS: Sovellus hyväksyttiin.

7. Projektin hyväksyminen
PÄÄTÖS: Projekti hyväksyttiin.

8. Kansion ja CD:n luovutuksesta keskustelu.
Keskusteltiin CD:lle tulevista asioista. Seuraavat muutokset ehdotettiin nykyiseen rakenteeseen.

● Lähdekoodit, jokaiselta iteraatiolta (5 pakettia)

● Kunkin iteraation ajankäytön suunnitelma ja toteuma samaan tiedostoon.

● OpenOfficen dokumentit (.odt) pois.

Projektikansio ja CD sovittiin toimitettavaksi tammikuun alussa.

PÄÄTÖS: Projektikansio ja CD toimitetaan ohjaajalle ja tilaajalle tammikuun alussa.

9. Muut esille tulleet asiat.
Ei muita käsiteltäviä asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:35.
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