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Executive Summary
ISTT board meeting pidettiin 9.04.2017 klo 10.00 Gaylord National Resort and Conference Center hotellissa
Washingtonissa. FiSTT edustajia oli paikalla sihteeri Mika Nevala ja puheenjohtaja Jari Kaukonen.

Ennen board meetingiä piti hallitus lyhyen kokouksen klo 9.00 Kolumbian syksyn World Congressin titanteesta ja uuden
executive directorin valinnasta, joita tosin oltiin käsitelty jo aiemmin kuluvan vuoden hallituksen (ESC) kokouksissa.

Yleisesti matkalla opimme ainakin sen, että kyllä Amerikassa vaan on kaikki suurta, hotellimme, etäisyydet eri paikkojen
välillä jne. Onneksi kaikki tilaisuudet onnistuttiin pitämään samassa paikassa, niin etäisyydet eivät haitanneet, vaikka
välillä oli vaikeuksia löytää hotellin sisällä eri paikkoja!. Opimme myös USA:han nykyisin saapuville tarvittavan ESTA:n
hakemisen, joka onnistui ilman suurempia ongelmia verkon kautta.

Kokous kesti noin klo 17 asti, jonka jälkeen pikainen vaatteiden vaihto ja menoi chairman´s dinnerille, joka amerikan mallin
mukaan oli mahtava esityksineen kaikkineen. Täytyy todeta, että kyllä siellä osataan shown tekeminen, kaikki meni
minuuttiaikataulun mukaan.

Näyttely oli huomattavasti suurempi kuin aiemmat näyttelyt, vaikka NaSTT:llä ei olut kuin puoli vuotta aikaa muuttaa
kansallinen näyttely kansainväliseksi. Mitä se olisikaan ollut, jos heillä olisi iollut riittävän paljon valmisteluaikaa! Täytyy
nostaa hattua heidän hienolle sopeutumiselle äkillisesti muuttuneeseen tilanteeseen. Emme tunteneet mitenkään
itseämme kuokkavieraiksi kansallisen konferenssin keskellä.
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Boardmeeting
ISTT:n board meetingin alkupuolella puheenjohtaja Enrico Boi kertoi erinomaisesti ISTT:n organisaatiosta ja
päätöksenteosta. Edellisessä raportissani Pegingistä unohdin kokonaan Guarantorsin roolin, joka lopulta voi muuttaa
kaikki päätökset, sillä he vastaavat kotimaan Englannin lakien mukaisesti toiminnastamme. Siis he muodostavat
korkeimman päättävän elimen kansainvälisessä järjestössämme. Sen jälkeen korkein päättävä elin on Board meeting, jolle
hallitus eli executive sub committee (ESC) valmistelee asiat. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja johtaa päivittäistä
toimintaa. Käytännön toimenpiteet hoitaa ISTT:n executive director apunaan osa-aikainen sihteeri.

ISTT organisaatio

Organisaation hierarkia
ja henkilöt

Viereisessä kuvassa on kuvattu
organisaatio.  Guarantors
muodostuu kymmenestä
jäsenestä, jotka ovat useasti
entisiä puheenjohtajia ja
yhdistyksen perustajia. Board
meetingissä jokaisella
kansallisella järjestöllä on oikeus
lähettää edustajansa, kunhan se
on hoitanut sääntömääräiset
velvoitteet. Jokaisella
kansallisella järjestöllä on
kokouksessa yksi ääni. Täten
meillä on yksi ääni samoin kuin
koko Pohjois-Amerikan
järjestöllä, vaikka jäsenmäärä on
aivan eri kertaluokkaa siellä.

ISTT:n hallituksen
puheenjohtaja on Enrico Boi ja
varapuheenjohtaja Jari
Kaukonen. Entinen
puheenjohtaja on Derek Choi.
Muut hallituksen jäsenet ovat
Jeff Page, Jens Hölterhoff,
Stanislav Lovecky, Albert Schou,
Mathew Izzard, Yasin Torun ja
Sergio Palazzo.  Näistä
erovuorossa olivat Jeff Page ja
Sergio Palazzo, joilla tuli täyteen
kaksi kautta hallituksessa eikä
siten voineet tulla uudelleen
valituksi. Executive director on
John Hemphill, joka jäi
eläkkeelle tämän vuoden

Guarantors

Board meeting

ESC

Office
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alkupuolella. Sihteerinä toimii
Kyoko Kondo.

Kokous osallistujat kuvassa

FiSTT edustus oli paikalla
kokouksessa

Boardmeeting päätökset

Sunnuntain 9.10.2016 kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä:

Todettiin läsnäolevaksi 16 kansallista järjestöä, joita on yhteensä 28..
Valittiin uudeksi executive directoriksi Peter Smeallie Alexandriasta,
USA:sta 27 hakijan joukosta. Valintaprosessi oli  moninainen, Ensin
valintaryhmä, johon kuuluivat entiset ja nykyiset puheenjohtajat karsivat
joukosta 6 parasta. Sitten nykyinen executive director kertoi tarkemmin
toimenkuvasta jokaiselle, jolloin kaksi näistä ehdokkaista luopui hausta.
Tämän jälkeen hakukomitea valitsi haastattelijoiksi kolme henkilöä
haastattelijoiksi: Ray Sterling, Enrico Boi ja Jari Kaukonen. Tällöin yksi
henkilö vetäytyi kisasta ja näiden kolmen kesken ryhmä teki esityksen
hallitukselle. Hallitus keskusteli valinnasta ja päätyi esittämään Board
meetingille hallituksen esittämää henkilöä, jonka sitten Board meeting
hyväksyi yksimielisesti.
Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin salaisella
lippuäänestyksellä neljästä ehdokkaasta Trevor Gosatti Australiasta ja
Kimberlie Staheli Pohjois-Amerikasta.
Hyväksyttiin esitys koulutus ja stipendi ohjelmasta.
Hyväksyttiin ISTT:n talousraportti 2016 ja 2017 sekä 2017 budjettitilanne
Kuultiin Washingtonin tämän vuoden tilaisuuden sisältö
Kuultiin lyhyt raportti Italian vuoden 2019 konferenssista ja näyttelystä,
lähinnä tilannekatsaus asiasta. Italian järjestö siirtää joka vuosi 20 tuhatta
euroa sivuun rahastoon, jotta heillä on valmiina summa (60.000) tilittää
sitten ISTT:lle oikeudesta pitää konferenssi.
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Tällä kertaa ei äänestetty seuraavien vuosien pitopaikasta vaan ne
tehdään Kapkaupungissa puolentoista vuoden päästä. Tässä kohtaa sai
esittää kiinnostuksensa sekä fasiliteettejä vuoden 2020 pitopaikasta.
Esityksensä pitivät Romania ja Suomi.
Tämän jälkeen kuultiin jokaisen osallistuvan kansallisen järjestön
raportit.
Lopuksi kuultiin tilannekatsaus ISTT webbi projektista.
Seuraavaksi päätettiin seuraavan kokouksen paikka ja aika. Kapkaupunki
7.9.2018 .
Päivän päätteeksi NaSTT tarjosi osallistujille maukkaan päivällisen.

Iso osa ISTT hallitusta: Matthew, Jari, Albert, Trevor, Kim, Enrico ja Stan

Executive director uusi Peter Smeallie ja edellinen John Hemphill
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ISTT puheenjohtaja Enrico Boi

Erilaiset palkintojen jaot olivat yksi suuri ohjelmanumero
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Konferenssi ja näyttely
Konferenssi oli jaettu kuuteen eri sessioon, joissa kaikissa oli ohjelma samanaikaisesti. Esitykset olivat korkealaatuisia ja
niitä oli ylenpalttisen paljon. Näyttely oli laajempi kuin monissa edellisissä konferenssessa on ollut.. Enemmänkin olisi
kuulemma ollut mukana, jos kansainvälisyys olisi saatu aiemmin mukaan.

Konferenssi

Konferenssiin osallistui yli 2.200 kävijää ja .

Konferenssissa esiteltiin lähes 100 esitelmää kuudessa eri
rinnakkaissessiossa..

Konferenssisalit oli sijoitettu erilleen näyttelystä erillisiin
saleihin ja se toimi loistavasti. Esitykset olivat
korkealaatuisia. Yllättävää oli runsaasta tarjonnasta
huolimatta toteutuksen onnistuminen. Saleihin
kirjauduttiin sisään ja ulos nimikortissa olevan QR-koodin
vilautuksella lukijassa.

ISTT:n myöhäinen mukaan tulo näkyi siinä, että vain yksi
sessio oli IASTT:n järjestämä, kaikki muut olivat NaSTT:n
järjestämiä.

Konferenssin yhteydessä allekirjoitettiin myös vuoden 2019 konferenssin sopimus italian sisar-

järjestön kanssa. Istumassa Paolo Trombetti IATT puheenjohtaja ja Peter Smeallie ISTT:n uusi executive director sekä

seisomassa Jari Kaukonen ISTT varapuheenjohtaja ja Enrico Boi ISTT puheenjohtaja
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Näyttely

Näyttelyssä kävijöitä oli yhteensä lähes 3.000 henkilöä. Näytteille asettajia oli yhteensä noin 500 kpl. Näyttelyn suuresta
kävijämäärästä huolimatta en havainnut juurikaan tungosta näyttelyalueella. Rekisteröityminen näyttelykävijäksi sai
aikaan aluksi hieman jonoja, joka kuitenkin alun ryntäyksen jälkeen poistui. Näyttelyn esitteli selkeästi laajemmin koko
kaivamatonta teknologiaa kuin edelliset näyttelyt.

Amerikkalaiseen malliin ohjelmaa riitti koko ajan kuten tässä chairman’s dinnerillä
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Näyttelyn avajaiset oli tehty eteishalliin

Maanantain ja tiistain aikana jokainen kansallinen järjestö sai tuoda näkemyksiään ISTT:n puheenjohtaja kaksikolle ja sitä
kautta saatiin hyvää näkemystä eri kansallisten järjestöjen tilanteesta. Näissä neuvotteluissa meillä ei ole mitään
hävettävää…..päin vastoin toimintamme on hyvin täsmällistä verrattuna moniin muihin. Sihteerimme Mika Nevala on
saanut kehuja mm. siitä, että hän Turkin lisäksi on ainoa, joka päivittää jäsentiedot aina suoraan tietokantaan. Jäseniä
meillä voisi olla toki enemmän. Lisäksi toimme esiin uuden puheenjohtaja haun, joka meillä on edessämme.


