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RAPORTTI 
AIBA- komiteakokoukset 20.-21.4.2021 Kielce, Puola 
 
Osallistuja: Anna Laukkanen 
 
AIBA:n uudet komiteat kokoontuivat Puolassa ensimmäistä kertaa varsin lyhyellä varoitusajalla. Minut valittiin 
AIBA:n uuteen naiskomiteaan, jossa on yhteensä 14 jäsentä. Puheenjohtaja on Amanda Coulson Englannista (AIBA 
3* valmentaja) ja varapuheenjohtaja Susanne Kärrlander Ruotsista (AIBA-valvoja), kummatkin entuudestaan 
itselleni tuttuja. Yritin ennakkoon selvittää KOK:n kantaa komiteajäsenyyksistä ja jäsenyyden vaikutuksesta 
kelpoisuuteeni BTF:n tapahtumissa, saamatta kuitenkaan virallista vastausta. Epävirallisesti sain vastauksen, ettei 
jäsenyys olisi ongelma.  
 
Naiskomitean oma kokous pidettiin 20.4. yhtä aikaa käynnissä olevien Nuorten MM-kilpailujen kanssa. Toimin 
apulaisvalvojana kilpailuissa, ja olin siksi estynyt osallistumasta päivän kokoukseen.  Komiteoiden yhteinen kokous 
(Joint Committee Meeting) pidettiin 21.4. ja tuohon osallistuin paikan päällä.  
 
Keskusteluja siivitti tahtotila saada AIBA:n eri toiminnot jälleen käyntiin. Suunnitelmat ja tavoitteet vaikuttivat 
osittain kuitenkin epärealistisilta ja yleiskuva etenkin AIBA:n johdon osalta populistiselta. Kansalle luvattiin - ja 
kansa taputti. Komiteat eivät tässä kohtaa antaneet varsinaisia suosituksia, vaan tehtävänä oli ennemminkin laatia 
kunkin komitean toimintasuunnitelma.  
 
 
Naiskomitea (Women’s Committee) 
 
Komitean toiminnan suunnittelu pohjautuu dataan koskien naisten määrää AIBA:ssa eri rooleissa.  
 
  WOMEN MEN RATIO (approx) WOMEN/MEN 
AIBA BOXERS  223970 968000 1 in 4 
AIBA COACHES 311 6200 1 in 20 
AIBA R&J’S  323 1600 1 in 5 
AIBA INSTRUCTORS Yes women instructors for Coaching, R&J and ITO – but not many  
 
Tavoitteena luoda AIBA Women’s Aspire Programme, joka tarjoaa naisille keinoja kehittää osaamistaan ja 
parantaa toimintamahdollisuuksia. Ohjelman tehtävänä on: 
 
- Tukea, kehittää ja tuoda esille nyrkkeilyn parissa toimivia naisia nostaakseen heidän mahdollisuuksiansa 
saavuttaa oma huippupotentiaalinsa  
- Kasvattaa sertifioitujen naisten määrää AIBA-valmentajina, -tuomareina ja -ITO:ina 
- Tarjota kehittymismahdollisuuksia nyrkkeilijöille valmentautua AIBA-valmentajien kanssa  
- Luoda roolimalleja AIBA:n toiminnassa mukana olevista naisista ja kasvattaa heidän toimintansa näkyvyyttä  
 
AIBA Women’s Aspire Programme – koulutusleiri 
 
- 5–7 päivän koulutuskokonaisuus AIBA:n akatemioissa. Ensimmäinen Euroopassa tänä vuonna, joka toimii 
pilottina. Vastaava muissa maanosissa seuraavan 30 kuukauden aikana.  
- leiri sisältää AIBA valmentaja, tuomari ja ITO-kurssit naisille 
- leirillä mentoreina toimivat AIBA sertifioidut valmentajat, tuomarit ja ITO:t.  
- samaan aikaan harjoitusleiri naisnyrkkeilijöille  



 

 

Muut komiteat 
 
Tavoitteet koulutuksen osalta: 
 
- Uudistaa kokonaan AIBA:n koulutusjärjestelmää niin tuomareiden, ITOjen kuin valmentajien osalta.  
- Luoda jatkuvan oppimisen mahdollistavat onlinekoulutusmallit. 
- Luoda valmentajakoulutuksiin uusi manuaali, laatia valmentajille eettinen ohjeisto ja sisällyttää ensiapukoulutus 
valmentajakoulutuksiin. 
- Luoda koulutusjärjestelmä tuomareiden, valvojien ja valmentajien kouluttajille sekä luoda kirjalliset määritelmät 
koulutussisällöistä, -tavoista ja tuomareiden / ITOjen arvioinneista.  
- Järjestää mahdollisimman pian sertifiointikurssi AIBA-lääkäreille ja AIBA-cutmaneille.  
 
Muut tavoitteet: 
- Luoda digitaalinen kilpailukirja lääkärintarkastusten osalta 
- Kehittää nyrkkeilijöiden lääkärintarkastuksia kansallisten liittojen osalta (yhteiset vaatimukset, vastuu liitoilla) 
- Tutkia ns. keräilyerien mahdollisuutta nyrkkeilyssä 
- Tutkia mahdollisuuksia uusista kilpailumuodoista ei-aktiiviurheilijoille (fit boxing jne.) 
- Uudelleen arvioida arvostelujärjestelmä 
- Tuoda avoin arvostelu kilpailuihin 
- Luoda toimivat suhteet KOK:n ja AIBA:n välille 
- Kehittää maailmanranking -järjestelmää 
- Kehittää AIBA databasen toimivuutta ja mahdollisuuksia 
 
 
AIBA:n toimisto 
 
AIBA:n henkilökuntaa rakennetaan hiljalleen uudelleen. Toimihenkilöt ovat ainakin toistaiseksi varsin 
kokemattomia ja työtä on paljon. Vastuunjako AIBA:n toimiston osalta jäi epäselväksi ja tuntuu olevan sitä myös 
henkilökunnalle. Kilpailujen osalta toiminnasta vastaa entinen ammattinyrkkeilijä ja AIBA 3* valmentaja, Trinidad 
ja tobagolainen Ria Ramnarine sekä sveitsiläinen entinen nyrkkeilijä Amir Orfia. Ramnarinen olen tavannut 
vuonna 2018 AIBA:n tasa-arvofoorumissa Bulgariasssa. Orfia on uusi tuttavuus. Hallinnollisesta puolesta 
Lausannessa vastaa Anastassiya Dlala (ent. Bashlykova) ja AIBA:n uusi pääsihteeri on unkarilainen entinen 
nyrkkeilijä Istvan Kovacs. AIBA on palkannut myös uuden urheilijohtajan, mutta tämän henkilöllisyys ei tullut ilmi.  
 
 
Taloudellinen tilanne 
 
AIBA:n miljoonavelat on kuitattu ja taloudellinen tilanne parantunut. Uusi pääsponsori on venäläinen maakaasu- 
ja öljykonserni Gazprom, jonka pääomistaja on Venäjän valtio. Tilanne ei varsinaisesti lisää uskottavuutta KOK:n 
suuntaan.  
 


