
GA August meeting 2024
Organizing Committee -esittelyt

Kaikki OC:n vastuuhenkilöt Head of OC:ta (HOC) ja Vice Heads of OC:ta (VOC) lukuun

ottamatta saavat tuekseen noin 4-5 hengen tiimin, jonka kanssa oma vastuualue

hoidetaan yhteistyönä. Lisäksi apua ja tukea saa HOC:lta, VOC:eilta, muiden

vastuualueiden Headeilta sekä heidän tiimeiltään. Alla olevat tehtävien kuvaukset

koskevat siis koko tiimiä. Tiimin Head organisoi sen toimintaa ja valvoo, että hommat

hoituvat aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.

Head of OC:

Head of OC on nimensä mukaisesti projektin pää. Head of OC ja Vice Heads of OC

muodostavat tiimin, jolla on ensisijainen vetovastuu ja päätösvalta, ja joka toimii

jokaisen OC:n vastuualueen valvovana ja kokonaisvaltaisen työnjaon suorittavana

elimenä. He organisoivat OC:n agendan, järjestävät ja vetävät kokoukset sekä

varmistavat, että OC ja AC suorittaa tehtävänsä ja projekti etenee suunnitelman

mukaan ja aikataulussa. Vaikka HOC ja VOC:t muodostavat tiimin, Head of OC:lla on

viimeinen sana päätöksissä. Head of OC toimii myös OC:n virallisena keulakuvana ja

edustaa komiteaa julkisissa tilaisuuksissa sekä Suomen sisäisissä asioissa että

maailmanlaajuisesti. Tämän tiimin kädenjälki näkyy projektin jokaisella osa-alueella.

Head of OC:lla olisi hyvä olla kokemusta johtoasemassa olemisesta, tapahtumien

järjestämisestä ja vähintään yleiskäsitys IFMSA:n toiminnasta. Kuitenkin tärkeintä on

oma-aloitteisuus, erinomaiset tiimityöskentelytaidot, tehokkuus sekä kyky ottaa

vastuuta ja toimia Suomen keulakuvana IFMSA:lle.
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Vice Head of OC:

Vice Head of OC:t ovat projektin johdon kakkoset. He työskentelevät tiiminä Head of

OC:n kanssa varmistaen, että projekti rullaa. Myös VOC:t toimivat komitean keulakuvina

ja edustavat OC:ta niin kansallisesti kuin myös kansainvälisillä kentillä. Vice Head of OC:t

työskentelevät edistääkseen projektia sen jokaisella osa-alueella, tehden tiivistä

yhteistyötä jokaisen OC:n jäsenen kanssa. Vice Head of OC:lla olisi hyvä olla kokemusta

johtoasemassa olemisesta, tapahtumien järjestämisestä ja vähintään yleiskäsitys

IFMSA:n toiminnasta. Kuitenkin tärkeintä on oma-aloitteisuus, erinomaiset

tiimityöskentelytaidot, tehokkuus sekä kyky ottaa vastuuta ja toimia Suomen

keulakuvana IFMSA:lle. Lue tarkempi kuvaus tiimin työnkuvasta ylempää, kohdasta

“Head of OC”.

Head of Finances:

Head of Finances on henkilö, jonka kautta koko tapahtuman rahaliikenne kulkee.

Projektin alussa Head of Finances määrittää budjetin yhdessä Head of OC:n ja Vice

Head of OC:eiden kanssa, ja tästä pidetään kiinni. Muista siis pysyä tiukkana, sillä

jokainen OC:n jäsen tulee pyytämään sinulta siunausta rahan käyttöön. Kaikki

sponsoreilta saadut rahat, tilavuokrat ja majoitukset, merch, mainonta ja niin edelleen,

ei liiku ennen kuin Head of Finances näyttää vihreää valoa. Tähän hakevan henkilön

tulee olla huolellinen, tarkka ja täsmällinen. Kirstunhaltijan olisi myös hyvä tietää jonkin

verran IFMSA:sta ja heidän rahaliikenteestään. Tämä ei kuitenkaan ole täysin

välttämätöntä – innokkuus oppimaan riittää hyvin, sillä oppia saa mm. FiMSIC:n

talousvastaavalta. Paikkansa pitävä kirjanpito on ensisijaisen tärkeää, sillä GA:n

järjestämisessä rahaa liikkuu yli 400 000€:n edestä.
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Head of Sponsorships:

Suurin osa General Assemblyn järjestämiseen vaadittavista varoista saadaan

osallistumismaksuista, mutta tästä huolimatta uupumaan jää lähemmäs 150 000€.

Näin ollen tapahtuman järjestämisen kannalta on todella tärkeää saada puuttuvat

tuotot yhteistöiden ja sponsorien kautta. Head of Sponsorships ottaa yhteyttä

potentiaalisiin sponsoreihin ja yhteistyökumppaneihin, kuten esimerkiksi Duodecimiin,

Lääkäriliittoon, tiedekuntiin, kandiseuroihin ja normaaleihin yrityksiin ravintoloista

operaattoreihin – vain mielikuvitus (ja IFMSA:n hyväksyntä) on rajana! Sponsoreiden

kerääminen ja sopimusten lyöminen lukkoon on aikataulun suhteen kenties projektin

kiireisin osuus, sillä General Assemblyn host-oikeutta tulee hakea IFMSA:lta ennen

elokuun 2023 August Meetingiä, jossa siitä äänestetään. Hakemuksessa tulee näkyä

mustaa valkoisella, että varamme ja resurssimme riittävät konferenssin järjestämiseen.

Jos siis olet valmis ottamaan ohjat käsiin, tarttumaan tuumasta toimeen ja alkaa

sopimaan kokouksia potentiaalisten yhteistyöyritysten ja -järjestöjen kanssa nopealla

aikataululla, tämä pesti on juuri sinulle!

Visa Coordinator:

General Assemblyyn saapuu delegaatteja 130 maasta ympäri maailmaa. Joistakin näistä

maista matkustettaessa Suomeen vaaditaan viisumi, minkä takia olennainen osa GA:n

järjestämistä on viisumien hankkiminen sellaisen tarvitseville. Visa Coordinatorin

tehtävä on selvittää mitkä maat tarvitsevat viisumin, miten sitä haetaan ja millä

aikataululla hakemukset tulee tehdä. Visa Coordinatorin työnkuvaan kuuluu myös

invitation letterin laatiminen ja lähettäminen viisumia tarvitseville osallistujille, sekä

mahdollisesti viisumien hakeminen jokaiselle sitä tarvitsevalle delegaatille. Tämä voi

käytännössä tarkoittaa esimerkiksi yhteydenpitoa Suomen suurlähetystöön ynnä

muihin vastaaviin toimijoihin. Visa Coordinator on HOC:n ja VOC:iden lisäksi tiiviissä

työssä Head of Transportationin kanssa ja mahdollistaa jokaisen delegaatin sujuvan
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pääsyn maahan. Virka vaatii oma-aloitteisuutta ja ahkeruutta. Ensisijaisen tärkeää on

selvittää asiat ajoissa ja pitää kiinni aikatauluista, ettei kenenkään maahantulo jää siitä

kiinni.

Head of Transportation:

Toivotamme General Assemblyn aikaan tervetulleeksi yli 1000 medisiinaria eri puolilta

maailmaa. Suurin osa heistä saapuu Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta heidän täytyy

matkustaa Tampereelle. Tämän lisäksi ihmisiä majoittuu useassa eri paikassa ja sekä

itse konferenssi että iltaohjelmat järjestetään todennäköisesti näistä erillisissä

lokaatioissa. Ihmisten kulkemisesta paikasta A paikkaan B vastaa Head of

Transportation. Hänen tehtävänsä on organisoida lentokenttäkuljetukset ja yleisesti

suunnitella, miten ihmiset pääsevät kulkemaan Tampereella. Työhön kuuluu

olennaisesti mm. sopimusten tekeminen erilaisten kuljetusyritysten kanssa sekä tiivis

yhteistyö muiden OC:n tiimien kanssa. Esimerkiksi tiloja varatessa ja ohjelmaa

suunnitellessa siirtymiset on hyvä ottaa huomioon, tämä on majoitus- ja

iltaohjelmavastaavien lisäksi Head of Transportationin vastuulla. Monet delegaatit

matkustavat tänne kaukaa ja näin ollen maksavat lentolipuista maltaita. Onnistuisiko

yhteistyöt lentoyhtiöiden kanssa säästääksemme kansainvälisten kollegoidemme

varoja? Head of Transportation tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä pre- ja postGA

Coordinatorien kanssa organisoiden kuljetukset myös näihin oheistapahtumiin liittyen.

Jos siis olet innokas neuvottelemaan lentoyhdiöiden, VR:n, ja vaikka Voi:n kanssa ja

varmistamaan, että jokainen hostaamamme delegaatti pääsee vaivattomasti oikeaan

paikkaan oikeaan aikaan, hae pestiin!

PreGA Coordinator:

PreGA on ennen varsinaista General Assemblya järjestettävä muutaman päivän

mittainen ylimääräinen koulutusosuus, johon agenda ja kouluttajat saadaan IFMSA:n
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puolesta. PreGA Coordinator organisoi yhdessä viiden general member of OC:n kanssa

(6 hengen tiimi) koko preGA:n majoituksia lukuunottamatta – ne hoitaa Head of

Accommodation. Tehtäviin kuuluu mm. koulutustilojen löytäminen ja vuokraaminen,

ruokailujen ja kuljetusten organisointi, sekä mahdolliset social programmit. PreGA

Coordinator on myös yhteydessä IFMSA:n toimihenkilöihin agendaan ja

koulutushenkilöiden tarpeisiin liittyen. PreGA voidaan katsoa GA:sta erilliseksi

tapahtumaksi, vaikka se tapahtuukin samassa kaupungissa. Osallistujamäärä on myös

pienempi – noin 150 osallistujaa ja 20 kouluttajaa. Jos siis tahdot ottaa suurempaa

vetovastuuta kokonaan erillisestä osasta projektia ja valvoa tapahtuman edistymistä

usean eri osa-alueen päänä, tämä homma on kuin sinulle tehty!

PostGA Coordinator:

Viikon koitoksen jälkeen Suomeen matkustaneille kollegoille tarjotaan mahdollisuus

tutustua ja nauttia rakkaasta kotimaastamme – tämä osa on nimeltään postGA.

PostGA:han kuuluu perinteisesti muutama vaihtoehtoinen vajaan viikon reissu/sarja

aktiviteetteja, joista halukkaat saavat valita mieleisensä. Puhetta on ollut esimerkiksi

reissusta Lappiin ja siellä kansainvälisten kollegoiden tutustuttamisesta suomalaisiin

kesälajeihin, kuten (rulla)hiihtoon ja pesäpalloon. Myös postGA:ta lähtee organisoimaan

kuuden hengen tiimi, jota johtaa postGA Coordinator. Tehtäviin kuuluu kuljetusten,

majoitusten, ruokailun, ohjelman ja muun mieleen tulevan oheistapahtuman

järjestäminen postGA:han osallistujille, eli kuten myös preGA:n tapauksessa, kyseessä

on virallisesta GA:sta teoriassa kokonaan erillinen tapahtuma, jota hoitaa oma tiiminsä.

Jos siis tahdot ottaa suurempaa vetovastuuta kokonaan erillisestä osasta projektia ja

järjestää unelmien lomamatkan Suomeen saapuville medisiinareille, tartu tilaisuuteen

ja hae PostGA Coordinatoriksi!
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Head of Accommodation:

Yli 1000 ihmisen majoittaminen lähelle toisiaan ei ole helppo homma, mutta onneksi

meillä on pätevä Head of Accommodation! Hänen tehtävänsä on selvittää parhaat

majoitusvaihtoehdot, kilpailuttaa ne ja lyödä diilit lukkoon varmistaen, että jokainen

delegaatti majoittuu mahdollisimman mukavasti ja lähellä konferenssipaikkaa. Head of

Accommodation on myös vastuussa osallistujien ruokailuista ja siitä, että eri ruokavaliot

on otettu monipuolisesti huomioon. Tyypillisesti hotelleissa on konferenssihuoneita ja

muita tiloja, joita General Assemblyn aikana on hyödynnetty joko viralliseen ohjelmaan

tai iltaohjelmiin. Head of Accommodation tekee yhteistyötä muiden vastuualueiden

päiden kanssa ja neuvottelee meille tilat tarvitsemaamme käyttötarkoitukseen. 10

pistettä ja papukaijamerkki, jos saat hotellit sallimaan huonebileet! Head of

Accommodation organisoi myös majoitukset preGA:han osallistuville yhdessä

PreGA-tiimin kanssa. Luksuslukaalit haltuun ja tervetuloa tiimiin!

Head of Logistics:

Head of Logistics vastaa nimensä mukaisesti logistiikasta, eli tavaroiden, ruuan ynnä

muun materian kuljetuksesta. Head of Logistics pitää inventaariota omaisuudestamme

ja pitää huolen siitä, että keskeiset tarvikkeet löytyvät oikeasta paikkaa oikeaan aikaan.

Head of Logistics vastaa myös säilytyksestä ja yhteydenotosta kuljetusfirmoihin, hoitaa

esimerkiksi pöydät National Food and Drink Partyn tarjoiluille, kokousherkut

plenaryissa istuville delegaateille sekä äänentoiston menomestoille. Hän on alusta

loppuun tietoinen siitä, missä fyysinen omaisuutemme liikkuu. Head of Logistics tekee

tiivistä yhteistyötä lähes jokaisen OC:n tiimin kanssa ja on näin kartalla projektin kulusta

kokonaisvaltaisesti.
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Head of PR:

General Assembly tuo Suomeen turismia ja näkyvyyttä, minkä lisäksi se luo yrityksille

erinomaisen mahdollisuuden palveluidensa promootioon kansainvälisillä kentillä.

Erityisesti yhteistöiden ja sponssien kannalta voimme käyttää tätä näkyvyyttä

hyväksemme. Head of PR vastaa tapahtuman mainostamisesta ja esille tuonnista

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kandiseuroissa ja tiedekunnissa, Lääkäripäivillä,

muissa alan yrityksissä ja valtakunnallisessa mediassa. Hän myös mainostaa Suomea

host-maana kansainvälisillä kentillä – tahdomme saada kaikki innostumaan Suomeen

matkustamisesta ja näin kannustaa heitä osallistumaan niin preGA:han, GA:han että

postGA:han. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös valokuvauksen organisointi itse

tapahtumassa. Head of PR:n pestissä hyödyksi katsotaan luovuus, eri someplatformien

hallinta, into luoda kontenttia ja tehdä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa niin OC:n

sisällä, Suomen median parissa kuin myös kansainvälisesti. Näkisimmemieluusti jonkin

PR-taidonnäytteesi, kuten somepostauksen tai mainoksen, hakemuksesi yhteydessä!

Jos haluat viedä luovuutesi uusiin sfääreihin ja ottaa vastuun tapahtuman julkisesta

imagosta, tämä rooli on sinua varten!

Head of Social Program:

Kokoustamisen ja kouluttautumisen lisäksi kenties GA:n odotetuin osa on iltaohjelmat,

eli social programs. Social programmit ovat virallisen ohjelman jälkeen päivittäin

tapahtuvaa ohjelmaa, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan toisiinsa, rentoutumaan

tai vaihtoehtoisesti bilettämään aamun pikkutunteihin asti. Näihin ohjelmiin lukeutuu

mm. Opening ceremony, National Food and Drink Party (NFDP), cultural night, closing

ceremony ynnä monia muita juhlia ja holittomia aktiviteetteja – kaikille löytyy jotain.

Head of Social Programmin tehtävä on suunnitella ohjelmat, varata niitä varten tilat ja

muut tarvittavat välineet sekä varmistaa, että ohjelma sujuu suunnitelman mukaan.

Ota siis ohjat käsiisi ja järjestä vuosisadan bileet – 6 päivää putkeen!
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Merch Coordinator:

Uusien ystävien ja hämärien unenpuutteisten muistikuvien lisäksi GA:sta halutaan

jäävän käteen myös jotain muuta, nimittäin merchia! Merch Coordinator organisoi

tapahtuman logolla varustettujen avainnauhojen ja osallistujalipukkeiden,

bännereiden, vaatteiden, mukien, kangaskassien, pinssien jne tilaukset – vain

mielikuvitus on rajana! Hän voi myös halutessaan suunnitella tapahtumalle logon

yhdessä PR-vastaavan ja muiden halukkaiden kanssa. Merch Coordinator pyrkii

vastaamaan kouluttajien ynnä muiden toimijoiden mahdollisiin lisätoiveisiin vaatteisiin

ja muihin tuotteisiin liittyen, ja hoitaa IFMSA:n merchiä myyntiin tapahtumapaikalle.

Hän myös organisoi merchin ennakkomyynnin osallistujille. Kyseessä on mielikuvitusta

vaativa, mutta samalla vapaat kädet tarjoava pesti. Suunnittelet itse mitä ja millaista

merchiä myymme, minkä jälkeen saatuasi Head of Financelta ja Head of OC:lta

tiimeineen vihreää valoa, ei kun toteutukseen vaan!

General Members of OC:

OC:hen valitaan tiimien vastuuhenkilöiden lisäksi 24 General Member of OC:ta, jotka

jaetaan tiimeihin yllä mainittujen osa-alueiden mukaisesti. Pre- ja PostGA:ta varten

kootaan 6 hengen tiimit, muita osa-alueita hoidetaan 3 hengen ryhmissä. Jokainen

general member of OC vastaa yhdelle vastuuhenkilölle eli Head of x:lle, sekä Head of

OC:lle ja Vice Head of OC:ille. Vaikka jäsenet jaetaankin pienempiin työryhmiin, projekti

toteutetaan tiiviissä tiimien välisessä yhteistyössä, joten kaikkien ideat ja työpanos on

toivottua ja näkyy jokaisella projektin osa-alueella.

Assisting Committee:

Lähempänä tapahtumaa tulee erillinen haku AC:hen, jonka jäsenet tulevat apukäsiksi

paikan päälle itse tapahtumaan. Assisting Committee ohjaa osallistujat oikeaan
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paikkaan oikeaan aikaan, rekisteröi osallistujat tapahtumaan, huolehtii tarjoamamme

välipalan ynnä muun esillepanosta ja siistimisestä, kokoustilojen ja social programmien

valmistelusta, valkokankaiden ja äänentoiston toimivuudesta ynnä muista käytännön

asioista. Tapahtumapaikkana toimii todennäköisesti Tampere-talo ja eri hotellit, joissa

on oma henkilökuntansa, joten älkää huoliko, AC ei ole ainoastaan siivoushommaa. AC

tekee tiivistä yhteistyötä OC:n kanssa, sen johdolla, joten kyseessä on matalan

kynnyksen hommaa. AC:n jäsenet saavat palkkioksi työstään 20-30 vaihtopistettä

(tarkentuu myöhemmin) uuden vaihtopistesäännöstön mukaisesti, minkä lisäksi sen

jäsenet pääsevät tutustumaan IFMSA:n toimintaan eturivin paikalta.

Lopuksi:

Vaikka joihinkin tehtäviin aikaisempaa kokemusta katsotaan hyvällä, mihinkään sitä ei

vaadita, sillä kaiken voi oppia jos vain motivaatiota on riittävästi. Tahdomme koota

projektia varten aktiivisen hyvänmielen porukan, jonka kanssa projektin edistäminen

on kevyttä ja ennen kaikkea hauskaa. Voit ja kannattaa hakea useampaan rooliin

kerralla – pistä rohkeasti hakemus menemään kaikkeen mikä kiinnostaa! Valinnoissa

virkoja myönnetään yksi per henkilö. Vastuualueista huolimatta tiimit tekevät tiivistä

yhteistyötä keskenään ja kaverilta voi aina pyytää apua. Erityisesti Head of OC ja Vice

Heads of OC ovat projektin alusta loppuun jokaisen OC:n ja AC:n jäsenen tukena.

Hommat oppii tekemällä ja tahdomme rohkaista kaikkia hakemaan jos yhtään tuntuu

siltä, että tämä voisi olla itselle antoisa projekti. Hae vaikka kaverin kanssa! Opiskelit

sitten Suomessa tai ulkomailla, kaikki lääketieteen opiskelijat fuksista tänä vuonna

valmistuviin ovat toivottuja mukaan! Aikaisempaa FiMSIC-, SML- tai muuta

järjestötaustaa katsomatta, tervetuloa monipuoliseen pöhinäporukkaan – pistetään

yhdessä pystyyn paras GA, mitä on koskaan nähty!

Finnish Medical Students’ International Committee Suomen Medisiinariliiton ulkoasianvaliokunta
FiMSIC/SML ry +358 504303019
℅ Lääkäriliitto president@fimsic.fi
PL 49 FI83 8000 1601 4494 82
00501 Helsinki Y-tunnus 1462698-7
Finland www.fimsic.fi


