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Heikki Hallantie
Tiina Airaksinen @tmair edustaa tänään täällä Otavan opistoa
@connectirmeli
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Susanna Heikkinen @susannahei
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Peter Green

Etäosallistujat
Katja Palmu
Jari Moisio
Marko Jääskeläinen @viestintamarko
Sami Voutilainen @vousa
Toni Nummela (@toninummela)
@skandika
Juho Kauppi
Jarmo Lahti @jal53

Aulaan taskuforce joka päivystää teknisessä tuessa...
Aamulla alussa striimausinfo
Ohjevideo etukäteen striimauksesta
Jere Majava SNA? (Janne kysyy)

Otavan opistolla samaan aikaan ilmiöoppimisen paja, Tiina Airaksinen miettimässä täällä miten
voisi yhdistää sometime-tapahtumaan. Otavan paja on rinnakkaisseminaari. Merkitty sometimen
varsinaisen ohjelman taukoajalle.
Finmob bussikuljetus perjantai-iltapäivänä joillekin halukkaille Finmob-tilaisuuteen?
Studio

Ohjelman värkkäys loppuun
https://docs.google.com/document/d/1zAS6zhN0lw1Eqskb6e9h3UcSXtk3DwiyvdQHhiZRbhY/edit
?hl=en_US&authkey=CPrW46AC#
Fokus yrittäjyyyteen Bacstackella eli verkostoitumiseen myös - laitetaan ohjelmaan...
AES kesäleiriläiset voisi osallistua backstagen ohjelmaan
QR-koodi on lisätty
Task Forcen vastauksia Streamaukseen liittyviin kysymyksiin:
• Tarvitaan vähintään 1 kiinteä verkkoyhteys / tila, jos mahdollista niin 3-4 kiinteää nettiä /
tila. -> EI OLE kuin 1 per koko iso tila
• Meillä voi olla yksi Task Forcen yhteyshenkilö joka on yhteydessä verkkoasiantuntijaan
nörtti-ihmiseen. No eipä. :D
• Palvelut mitä käytetään: Bambuser, QiK, Ustream, Livestream, Moniviestin & YouTube.
Jos siellä on tiukka palomuuri niin tarvitsemme noita em. palveluita varten portteja auki.
Onko mediapalvelin käytössä? Ks. myöhempi kohta.
• Liikennettä käytetään arviolta ulospäin 1 mega / streami, veikkaus että enintään 5
yhtäaikaista streamia ulos. (Tämä ei koske wlania, jossa yleisö streamaa omilla
mobiililaitteillaan. Wlanin netin käyttöä mahdoton ennustaa etukäteen).
• Ei tarvetta erillisille servereille, kaikki streamaus kolmannen osapuolen palveluihin
ulkoverkkoon.
• Onko tapahtumapäivinä+torstaina joku tekniikkahenkilö Design Factoryltä+Venture
Garagelta (Backstage) päivystämässä? Selvitetään
• Onko mahdollisuus saada yhteystiedot suoraan mikrotukeen? Näistä teknillisistä asioista
olisi mukava puhua suoraan "nörttikielellä" ilman välikäsiä. Tässä yhteyshenkilönä joko
Toni Nummela/Sami Voutilainen Task Forcesta. Ei molemmat. Sopii Heikille
• Mahdollisuus ajaa omaa wlania? Hoitaisiko paikallinen mikrotuki meille oman? Tarvitaan
WLAN "samaan verkkoon" kiinteiden striimikameroiden kanssa, jotta saadaan kuvaa
langattomista kameroista (iPhonet) lähetykseen.
• Sähkö- & verkkojohtoja talon puolesta? Mitä enemmän, sen parempi. Tuokaa omat jos voitte
• Tuomme streamausta varten omat mikrofonit, hienoa jos saadaan käyttää tilojen omia, mutta
ei välttämättömyys.
• LÄPPÄRIT: Jos Design Factoryltä saa läppäreitä, joihin voi asentaa TweetDeckin, niin niitä
voisi käyttää heijastamaan noi Twitter-seinät. Jokaiseen tilaan tarvitaan siis yksi läppäri vain
tätä varten.
• TYKIT:

• Stagella 3 kpl (Twitter-seinää varten tarvitaan yksi)
• Studiossa 3 kpl (Twitter-seinää varten tarvitaan yksi)
• backstagella 2 kpl (Twitter-seinää varten tarvitaan yksi)
• Engineroomissa 1 kpl (Saadaanko tänne yksi tykki lisää?)
• Meetingroomissa 1 kpl (Saadaanko tänne yksi tykki lisää?)
Katja Palmu fasilitoi Flashmobin (epävirallinen ohjelmanumero)
Respa: Tarvittaneen kokoaikainen päivystys vastaanottamaan ihmisiä ja vastailemaan kysymyksiin
ja myös taskforcen apuna. Maria Laitinen googledoccina aikataulun, johon vapaaehtoiset
päivystäjät voivat ilmoittautua.
Susanna siirtää päivitetyn ohjelman GoogleDocsista nettisivuille
Seuraava sekous: KristiinaMeme: Kiits kaikill ja nähdään 1.6. sama aika, sama paikka Ke 1.6. klo
8.30- MEMEgroup Oy, Mannerheimintie 44 A
--------------------Pistän (jal53/Jarmo Lahti) tänne talteen adobe connectin chatin:
Irmeli @ConnectIrmeli: tiina, huh sori, pääset just
Vousa: Stagella hyvät valot, backstagella jonkinlaiset valot.
Vousa: Stagella mikrofonit + mikseri joita voi käyttää
KristiinaMeme: onko muistiinpanolinkki jossain
Vousa: stagella esityskone, muualla ei
KristiinaMeme: ?
Vousa: voisi olla jossain muualla, hankala tänne kirjoitella
Vousa: Vastaus kiireelliseen kysymykseen: Vähintään 1 kiinteä verkkoyhteys / tila, jos mahdollista
niin 3-4 kiinteeä nettipaikkaa / tila.
Janne Ruohisto: tehdäänkö tänne http://muistio.tieke.fi/366Gw3DD9G

Vousa: Vastaus 2: Tuomme videointia varten omat mikrofonit
Irmeli @ConnectIrmeli: joo siirretään muistiinpanot tuohon jannen linkkaamaan
TiinaAir: tänks!
Irmeli @ConnectIrmeli: 153 ilmoittautunutta
KristiinaMeme: Joo! RT Janne Ruohisto: tehdäänkö tänne http://muistio.tieke.fi/366Gw3DD9G
Vousa: vastaus 3: streamaukseen käytetään liikennettä n. 1 megaa ulospäin / video, veikkaan että
enintään 5 yhtäaikaista videota menossa ulos.
Vousa: Vastaus 3b: tämä siis kiinteällä yhteydellä, wlani voi olla aikalailla täynnä kun yleisö
streamaa mobiililaitteillaan minkä ehtii. Hyvin vaikea arvioida sitä liikennemäärää.
Pauliina Mäkelä, Lempäälä: kiitän ja poistun linjoilta. Lähden ajamaan Mustialaan, Tammelaan
Mobiilikesäkouluun. Hei hei kaikille ja pitäkäähän hyvä sekous :D Ensi kertaan!
KristiinaMeme: Hyvää kesäkoulua Pauliina! :)
Janne Ruohisto:
https://docs.google.com/document/d/1zAS6zhN0lw1Eqskb6e9h3UcSXtk3DwiyvdQHhiZRbhY/edit
?hl=en_US&authkey=CPrW46AC#
Janne Ruohisto: Tuutteko jeesii memon tekemisessä http://muistio.tieke.fi/366Gw3DD9G
Toni Nummela: Jes. Pääsin vihdoin koneelle.
Toni Nummela: Marko: Mä laitan sulle kaverikutsun FB:ssä niin pääsen sitten lisään sut adminiksi.
Marko Jääskeläinen: ok
Katja Palmu: Ilmoittauduin jo viime palaverissa flashmobin järjestäjäksi tässä chatissa, mutta meni
varmaan kaikilta ohi.
KristiinaMeme: Katja:tsekkaan

Juho Kauppi: 'Kell onni on, sen kätkeköön'
KristiinaMeme: Katja haluatko sanoa jotain Flashmobista?
Katja Palmu: joo, sehän on tapana järjestää keskenkaiken yllättäen.
Katja Palmu: onko joku hetki sopiva, niin että ei häiritse muuta ohjelmaa
Katja Palmu: sitten tarvisin jonkin ilmoittautumissysteemin, niin voisin kouluttaa porukan netissä
etukäteen
KristiinaMeme: kuulitko katja?
Katja Palmu: juu kuulen
KristiinaMeme: flashmob olisi tarkoitus viesä ulkopuolelle sometimen
KristiinaMeme: esim. kaupungille "tuliaisina"
KristiinaMeme: fasilitoisit sen suunnuittelua?
Toni Nummela: Kuka dokumentoi ton Flashmobin?
Katja Palmu: en oo varma miten olen paikalla, joten en ehkä pysty osallistumaan
Katja Palmu: siis jos on somen ulkopuolella
KristiinaMeme: ok
Marko Jääskeläinen: Voisitteko vielä kerrata mikä on Stagella klo 10-12 Keynote 2? Meni ohi...
Katja Palmu: siis en asu Helsingissä
KristiinaMeme: Katja voit aloittaa flashmobin porganisointia, ei laiteta sitä ohjelmaan, muuten ei

olisi aito flashmob?
KristiinaMeme: marko: pe vai la?
Katja Palmu: joo, ohjelmassa ei sen pidäkään näkyä, mutta tarvitsisin tietenkin sen porukan, joka
osallistuisi jostain
Marko Jääskeläinen: Kristiina: pe
Katja Palmu: esim facebookissa on ryhmä helsinki flashmob, jota kautta tiedotus hoidetaan. Miten
tavoitan sen porukan, joka on paikalla jos jotain järjestän?
Toni Nummela: Peterille tiedoksi että ajateltiin tehdä ohjevideo jo etukäteen SomeTimeä varten.
Toni Nummela: Siis striimauksista.
Katja Palmu: se on siis heidän oma ryhmänsä en ole missään tekemisissä sen kanssa
KristiinaMeme: Marko: AVAUS eli Tervetuliais-sanat Heikki HallantieMusiikki-video-installaatio,
Otto Romanowski, Tassu TakalaKeynote 1, Tuija Aalto Koordinoi Irmeli Aro, Kurt Linderoos
KristiinaMeme: Katja: Näitä meidän kanaviea pitkin tavoittaa ja www.sometime.fi-sivulla on
osallistujien Twitter-linkkejä. Tavoittaminen varmaan on isoin osa tätä FlashMobin organisointia.
Kiva jos jaksat organisoida. Se on tärkeä ohjelmanumero!
Marko Jääskeläinen: Kristiina: google dokkarissa ennen tervetuliaissanoja "unkeynote,
joukkovoimailtu. Mitä tää tarkoittaa
Toni Nummela: Marko: Ymmärsin että toi on se Tuijan, jossa osallistetaan porukkaa.
Marko Jääskeläinen: Toni: tarkoitin itse asiassa kysyä, että millainen ohjelmanumero siis toisin
sanoen on kyseesssä :)
Katja Palmu: Kristiina: mä jätän ton Flashmobin kyllä väliin, mä joudun laittamaan noi
murhamysteerimateriaalitkin uusiksi tätä varten ja tossa tavoittamisessa menee kyllä aikaa ja sitten
tilanne voi olla se, että vaikka kuinka teen töitä sen eteen, en saa tarpeeks porukkaa kasaan.
Toni Nummela: Marko: Tuijalla taisi olla joku idea jo siihen. Kyselepä @tuija tai Facebookista

Tuija Aalto.
Marko Jääskeläinen: Toni: ok
Toni Nummela: Marko: Laitoin muuten sulle äsken sen ystäväkutsun.
Marko Jääskeläinen: toni: hyväksytty
Toni Nummela: Taskforcen verkkopalaverissa oli muuten puhetta jos saataisiin nettiradioporukkaakin mukaan. Saattaa olla, mutta ei vielä varmaa.
Toni Nummela: Oli raportointia voisi kuunnella myös nettiradiosta mahdollisesti. Katsotaan
toteutuuko.
Toni Nummela: Oli=Siis
skandika: huomenta
skandika: ymmärsinkö oikein, suunnitelmissa flash mob?
Toni Nummela: Hei TiinaAir: Onko Otavan Opiston tuomasta kalustosta/Etä-Task Forcen
porukkaan sopivista henkilöstä vielä mitään tietoa?
Katja Palmu: Joudun poistumaan, kiitos
TiinaAir 2: Toni, tilanne on sikäli haasteellinen, että Opistollla on paja yhtäaikaa ja aika paljon
tekniikat porukat ovat siellä kiinni
TiinaAir 2: Jere Rinne on ainakin tulossa Espooseen, puhun hänen kanssaan, minkälaisia
mahdollisia suunnitelmia hänellä on
TiinaAir 2: palaan siihen asiaan! nyt pitää alkaa lähteä seuraavaan tilaisuuteen :)
TiinaAir 2: moi
jal53: Kömmin flunssaisena vasta nyt koneen äärelle. Kuuleeko tästä audiota jostain?

Juho Kauppi: http://bambuser.com/channel/personaleu/broadcast/1684724
jal53: Kiitos, pätkii hieman mutta saa kuitenkin selvää.
Toni Nummela: Multa meni Bambuser poikki. Onko tilanne sama muualla?
Marko Jääskeläinen: on
Toni Nummela: Etäläiset ei kuule siis mitään nyt.
Toni Nummela: Saako Janne äänet päälle?
Toni Nummela: http://bambuser.com/channel/personaleu/broadcast/1684817
Toni Nummela: Uusi brodacast. Menkää tonne.
Toni Nummela: Skype-soittajia saadaan mukaan streameihin. Kuvan kanssa.
Toni Nummela: Eli SomeTimeen voisi "osallistua" mistä vaan.
Janne Ruohisto: Itse osallistun lauantina etänä tienpäältä!
KristiinaMeme: onko uus linkki nakattu jo fb-eventtiin?
KristiinaMeme: laitan tvitteriin ite nyt
Marko Jääskeläinen: Kristiina: vielä tarkennusta perjantaihin klo 10-12; joukkovoimailtu
unkeynote. Millainen ohjelmanumero tässä on kyseessä
jal53: Kokeilua, mutta ei lupailua eikä varaan laskemista.
jal53: Nytkin katkesi ääni eli ilmeisesti Bambuser-striimi...
Toni Nummela: Joo taas.

Toni Nummela: Uusi linkki: http://bambuser.com/channel/personaleu/broadcast/1684834
Toni Nummela: Äh. Sekin katkes :)
Toni Nummela: Laita Janne vaan ne äänet päälle.
Toni Nummela: Irmeli: Toimisiko tällainen Google-kalenteri-embeddaus tohon ohjelman
säätämiseen/esittämiseen: http://www.toninummela.com/sometime/cal.html
Toni Nummela: Mä en ainakaan nää tällä hetkellä mitään kuvaa enkä saa ääntä, joten kommandona
mennään.
Janne Ruohisto: kuuluuko tämä ääni?
Marko Jääskeläinen: mulle kuuluu ja kuvakin näkyy
Toni Nummela: No hitto. Buuttaan tän.
Janne Ruohisto: bambuser on taas päällä
Marko Jääskeläinen: siis tää verkkokoushuoneen kuva, en oo bambuserissa
Toni Nummela: No nyt näkyy. Mun Adobe Connect sekoili jotain.
Toni Nummela: Uusin bambuser-linkki:
http://bambuser.com/channel/personaleu/broadcast/1684839
Toni Nummela: Laittakaas Irmelille toi mun testi-linkki:
http://www.toninummela.com/sometime/cal.html
KristiinaMeme: ei kiva jos videoiden kans käy näin H-hetkellä :(
Toni Nummela: KristiinaMeme: No se on vaan haaste. Kukaan ei onneksi oo siellä töissä ;)
Marko Jääskeläinen: Mä poistun tässä vaiheessa. Hyvää työpäivän jatkoa kaikille :)

KristiinaMeme: Kiva kun osallistuit Marko. Mukavaa päivää! :)
jal53: Vein tämän chatin "backuppiin" Tieke-muiston.
jal53: Ja linkkasin sen sometime2011.purot.netin 12 miitin muistioksi.
Janne Ruohisto: kiitos
Janne Ruohisto: host kiitttää
Janne Ruohisto: heippa!
Jari Moisio / Avantium Partner: Moikka
KristiinaMeme: Kiits kaikill ja nähdään 1.6. sama aika, sama paikka Ke 1.6. klo 8.30- MEMEgroup
Oy, Mannerheimintie 44 A
KristiinaMeme: Moi Jarillekin ja kiva kun osallistuit. Mukavaa päivää! :)

