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Executive Summary
ISTT board meeting pidettiin 9.10.2016 klo 10.00 The Great Wall Sheraton hotellissa Pekingissä. FiSTT edustajia oli
paikalla sihteeri Mika Nevala ja puheenjohtaja Jari Kaukonen.

Ennen board meetingiä piti hallitus lyhyen kokouksen klo 9.00 Kolumbian seuraavan vuoden tilanteesta, jota oltiin
käsitelty jo aiemmin kuluvan vuoden kolmessa hallituksen (ESC) kokouksessa.’

Yleisesti matkalla opimme ainakin jonottamaan. Lisäksi viisumin hakua opettelimme ja teimme ilmeisesti ennätyksen, kun
viisumin saaminen nvarmistui tunnissa hakemisesta ja se oli valmiina vuorokaudessa, kiitos vanhojen hyvien suhteiden.

Kokous kesti noin klo 17 asti, jonka jälkeen otettiin valokuvat vielä hotellin edessä ja klo 17.30 haki bussi chairman´s
dinnerille, josta palasimme hotellin baariin loppuporinoille aina klo 23. asti.

Näyttely oli samantyyppinen kuin kaksi edellistä, Madrid ja Istanbul. Suurin osa näytteille asettajista esitteli
suuntaporaukseen liittyviä tuotteitaan.
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Boardmeeting
ISTT:n korkein päättävä elin on Board meeting, jolle halliotus eli executive sub committee (ESC) valmistelee asiat.
Käytännön toimenpiteet hoitaa ISTT:n executive director apunaan osa-aikainen sihteeri.

ISTT organisaatio

Organisaation hierarkia
ja henkilöt

Viereisessä kuvassa on kuvattu
organisaatio. Board meetingissä
jokaisella kansallisella järjestöllä
on oikeus lähettää edustajansa,
kunhan se on hoitanut
sääntömääräiset velvoitteet.
Jokaisella kansallisella järjestöllä
on kokouksessa yksi ääni.

ISTT:n hallituksen
puheenjohtaja on Enrico Boi ja
varapuheenjohtaja Jari
Kaukonen. Entinen
puheenjohtaja on Derek Choi.
Muuta hallituksen jäsenet ovat
Jeff Page, Jens Hölterhoff,
Stanislav Lovecky, Albert Schou,
Mathew Izzard, Yasin Torun ja
Sergio Palazzo. Executive
director on John Hemphill, joka
jää eläkkeelle ensi vuoden
alkupuolella. Sihteerinä toimii
Kyoko Kondo.

Boardmeeting päätökset

Sunnuntain 9.10.2016 kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä:

Kutsuttiin puheenjohtajistoon yllä mainitut uudet puheenjohtajat
Äänestettiin uusista hallituksen jäsenistä kolme vakituista jäsentä
kuudesta kandidaatista. Valituiksi tulivat Yasin Torun, Turkki uudelleen ja
uusina jäseninä Jens Hoelterhoff  Saksa ja Matthew Izzard Englanti
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus koulutustuesta Englannin ja Pohjois-
Amerikan järjestöjen ehdotuksille
Hyväksyttiin ISTT:n talousraportti 2015 ja 2016 sekä 2017 budjetti
Kuultiin Pekingin tämän vuoden tilaisuuden sisältö
Päätettiin siirtää kansainvälinen konferenssi ja näyttely vuonna 2017
Medellinistä Washingtoniin koska sopimukseen ei ole päästy Kolumbian
järjestön kanssa. Kolumbiassa järjestetään maailman konferenssi
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suunniteltuna ajankohtana ja se suuntautuu Etelä Amerikan markkinoille.
Kuultiin lyhyt raportti Kapkaupungin vuoden 2018 konferenssista ja
näyttelystä, lähinnä järjestelyiden osalta. Tilaisuus tullaan pitämään
uudella sapluunalla, jossa ISTT ottaa enemmän vastuuta järjestelyistyä.
Äänestettiin vuoden 2019 konferenssin pitopaikasta. Esityksiä oli tullut
kolme Romania, Englanti ja Italia. Romania ilmoitti luopuvansa
hakemuksesta sen jälkeen kun päätettiin, että tilaisuus tulee olemaan ns.
perinteinen tilaisuus. Tämän jälkeen äänestettiin ja Italia voitti, joten
vuoden 2019 konferenssi ja näyttely tulee olemaan Italian Firenzessä.
Tämän jälkeen kuultiin jokaisen osallistuvan kansallisen järjestön
raportit.
Malesian järjestö esitteli toimintaansa ja kertoi hakevansa ISTT
jäsenyyttä.
Seuraavaksi päätettiin seuraavan kokouksen paikka ja aika. Washington
DC 9.4.2017 .
Lopuksi otettiin valokuvat paikan ulkopuolella.

Kokous nähtynä puheenjohtajarivistä
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ISTT uusi puheenjohtaja Enrico Boi
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Konferenssi ja näyttely
Konferenssi oli jaettu kahteen eri sessioon, joissa kummassakin oli ohjelma samanaikaisesti. Näyttely oli perinteinen
keskittyen pitkälti Kiinan tuotantoon porausmarkkinoilla. Lisäksi oli perinteisesti mukana German Pavillion ja myös Japan
Pavillion sekä muutamia muita ulkomaan osastoja.

Konferenssi

Konferenssiin osallistui 1978 kävijää 26 eri maasta.
Konferenssissa esiteltiin 44 esitelmää 16 eri maasta.

Konferenssisalit oli rakennettu näyttelyrakenteista ja
näyttelyosasto melu häiritsi jonkin verran esityksiä.
Esitykset olivat korkealaatuisia. Yllättävää oli muutamien
esittäjien puuttuminen paikan päältä. Syynä saattoi olla
Kiinaan pääsemisen vaikeudet. Myös jonot konferenssiin
rekisteröitymisessä oli melkoiset ja proseduuri kesti
melko kauan. Konferenssin esitykset tullevat ISTT
sivuillemme jäseniemme luettaviksi aikanaan.

Vedin moderaattorina yhden osion ja sinne osallistuivat
kaikki puhujat ja esitykset olivat niin mielenkiintoisia, että
kysymyksiä esitettiin runsaasti.

Olin myös konferenssin teknisessä komiteassa kuten
vuotta aiemmin Istanbulissakin arvioimassa esityksiä,
joita oli laitettu ehdolle konferenssiin. Tällä kertaa ei
ainakaan minun arvioitaviin papereihin esitetty liian
kaupallista tekstiä vaan kaikki lähtivät selkeästi
asiantuntija näkökulmasta.

Konferenssin esitykset oli julkaistu kahdella kielellä



Raportti Pekingistä | 7

Näyttely

Näyttelyssä kävijöitä oli yhteensä 6160 henkilöä. Näytteille asettajia oli yhteensä 81 kpl. Näyttelyn suuresta
kävijämäärästä huolimatta en havainnut juurikaan tungosta näyttelyalueella. Rekisteröityminen näyttelykävijäksi sai
aikaan pitkiä jonoja ja oli onni, että olimme onnistuneet Mikan kanssa rekisteröitymään jo sunnuntaina ennen näyttelyn
avajaisia.

Näyttelyn avajaiset

Poraukseen liittyviä laitteita oli runsaasti esillä.

Liite: CSTT raportti tapahtumasta


