
Ekan SoMeTiMe2011 -paltsun "esityslista"

Paikka: Helsinki, Kauppakeskus Kamppi, ylimmän tason Johto Cafe

Aika: "Tämä kysely on suljettu. Janne Ruohisto on valinnut: 7. helmikuuta 2011 9:00"

"Ekassa paltsussa järjestäydytään, hahmotellaan perustoja, jaetaan ja otetaan vastuita, katsellaan 
kalentereita, sovitaan etenemisestä."

1. Ensimmäinen paikalle saapunut varaa tilaa sähköpistokkeen läheltä. (Kuka tuo jatkojohdon, jossa useita 
ulosottoja?)

2. Ensimmäinen laadukkaan webcamin ja läppärin omaava virittää pohjat etäosallistuvia varten skypellä. 
(@jal53: jos vielä sunnuntaina näyttää, että Acer-miniläppäri+MS Lifecam -Bambuser-striimaus toimii, niin 
voin yrittää sitä Johto Cafen miitistäkin. Jos, niin striimi löytyy: http://bambuser.com/channel/jal (nyt tuolta 
löytyvät ovat N900-kännykällä).)

@HeikkiHallantie keskusteluosiossa:
Esityslistan luonnostelua:
Kommentteja ja ehdotuksia kaivataan.
- Kokoustekniikan kuntoon laittaminen
- Avaus ja järjestäytyminen
- Osanottajien esittely ja odotukset SoMeTime2011- tapahtumalta.Roolit, ajankäyttö ja sitoutuminen.
- SomeTime2010 kokemukset ja opetukset. Mikä meni hyvin, mitä pitää parantaa. Riskikartoitus.
- SomeTiMe 2011- aika ja paikka
- Kohdeyleisö, teemat, yleiskeskustelua ohjelmasta
- Taloudelliset ja juridiset vastuut
- Muut asiat

@lottavihtonen keskusteluosiossa:
Olisiko järkevää sopia tapahtuman ajankohta ja paikka ennen roolien ja vastuiden jakamista? Kaikille ei 
ehkä sovi samat päivät, ja sitten tulee turhaa työtä. Ehkä myös teemat ja yleinen keskustelu ohjelmasta ennen 
roolitusta voisi olla järkevää?

@ajatusvesa: pääsponsoriehdotus: Aller
@jal53: sometime2010:n sponsorikuviot kopiointi/kehitysvalmiit saman tien?

@HeikkiHallantie @ Facebook-ryhmä:
"SoMeTime2011:n aikaa ja paikkaa on kysellyt mm. @nettimuori. Aalto-yliopiston Design Factorya 
oheistiloineen olen kysellyt. 3-4 kesäkuuta vaikuttaa lupaavimmalta. Silloin on myös VentureGaragen 
Backstage vapaana. Näilhin tiloihin voisi tuoda n. 250 hengen tilaisuuden. Pihalle rakennusten väliin voisi 
laittaa juhlateltan,... jos sisällä ahistaa. Kampuksellla on tilaa isommallekin riehalle. Ma 7.2 
suunnittelupalaverissa tästä keskustellaan:)

Teemoja sekä lähestymisiä 2011

Vaikka ekana organisoidaan maalailen mitä kohti voisi lähteä kulkemaan:

Myös osallistavia työpajoja, ei vain puhuvien päiden kuuntelemista:

1) Sisällöntuotannon salat, parhaat suomalaiset blogi, Case Topiikki

2) Wikit, FB & Twitter yrityskäytössä

3) Vimpaimien vertailut ja vinkit: Nokia, iPhone, Google Android

SoMe-innovaation metsästys: aiempia esimerkikkejä innovaatiojuna, porkkanamafia, Sometu-yhteisö

Key note puhujaehdotus: Jyri Engeström. Lisäksi voisi olla kirjanurkkaus, jossa voi vaikka vaihtaa päittäin jo 
luetut guruopukset. Kirjasi @ajatusvesa

http://www.facebook.com/#!/hhallantie/posts/197477156930726
http://sometime2011.purot.net/profile/heikkihallantie
http://bambuser.com/channel/jal
http://www.doodle.com/zazgvce3t8mnm29m
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