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WAU ry
Missiomme on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla.
WAU ry tähtää positiivisen asenteen, terveellisten elämäntapojen ja hyvien mallien
jatkumiseen yli sukupolvien. Vaikka kohderyhmänä ovat erityisesti lapset, pyritään
hyvinvointia levittämään suoraan sekä välillisesti jokaiseen kasvu- ja elämänvaiheeseen.
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä
terveyttä sekä hyvinvointia ja kehitystä. Yhdistyksen päämäärät ovat terveyserojen kasvun ja
syrjäytymisen riskien ehkäiseminen, ylipainoisten määrän vähentäminen Suomessa sekä
yhdenvertaisuuden edistäminen tarjoamalla jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua
laadukkaaseen sosiaaliseen harrastukseen. Keskeinen toimintaperiaate on kannustaa ja
avustaa lapsia ja nuoria löytämään heille sopivia harrastusmuotoja terveellisen fyysisen ja
henkisen kasvun turvaamiseksi. Yhdistys pyrkii tarjoamaan mielekästä matalan kynnyksen
fyysistä aktiivisuutta lisäävää harrastustoimintaa kaikille Suomessa asuville lapsille ja
nuorille kotipaikasta, kielestä, rodusta, kansalaisuudesta tai sosioekonomisesta taustasta
riippumatta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lapsille ja nuorille maksuttomia,
ammattitaitoisesti ohjattuja, kiinnostavia ja turvallisia matalan kynnyksen WAU! -kerhoja.
Näin pyritään tarjoamaan lapsille mahdollisuus fyysisen aktiivisuuden ja sosiaalisten
kontaktien lisäämiseen koulun jälkeisenä aikana, aamuisin ennen koulun alkamista tai
keskellä koulupäivää. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on kehittää uusia vastaavia lapsia ja
nuoria aktivoivia toimintamuotoja, joilla edistetään yhdistyksen tavoitteita ja päämääriä.
Visio
WAU ry tulee toimimaan asiantuntijana sekä mielipidevaikuttajana ja olemaan yksi
keskeisimmistä toimijoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi WAU ry tulee
olemaan edelläkävijä uudenlaisen public-private – yhteistyön rakentamisessa yksityisen,
julkisen ja kolmannen sektorin välillä.

Johtava lasten liikuttaja
Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeilla uudistetaan suomalaista
koulutusta ja oppimisympäristöjä:
- Peruskoulun uudistamisella vauhditetaan uutta oppimista ja liikkuvaa elämäntapaa, jonka
tavoitteena on tunti liikuntaa jokaiseen päivään.
- Liikkuva koulu –ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi kattamaan kaikki perusopetuksen
lapset ja nuoret.
WAU on Suomen suurin Liikkuva koulu -ohjelmaa toteuttava kolmannen sektorin toimija.
Vuodesta 2009 lähtien WAU ry on toteuttanut yli 33.000 maksutonta koulupäivän yhteydessä
toteutettua kerhokertaa ja niissä on syntynyt yli 370.000 osallistujakertaa. Vuonna 2015

WAU toimii jo 44 eri paikkakunnalla ja yli 300 koululla. Vuosittain WAU ry:n toiminnassa on
mukana yli 10 000 lasta.

Ylivoimaisuustekijät
- Ainoa valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka itse järjestää mittavaa valtakunnallista
matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja samalla yksi suurimmista toiminnallista
kouluyhteistyötä tekevistä järjestöistä.
- WAU ry pystyy toteuttamaan toimintaa myös siellä, missä mikään toinen organisaatio
ei toimintaa järjestä, esim. kyläkoulut, sairaalakoulut
- Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Usein harrastuksissa sisällöt
ovat aikuisten määrittelemiä, mutta WAU! –kerhoissa lapset pääsevät vaikuttamaan
siihen, mitä leikkejä ja pelejä on ohjelmassa.
- Maksuton ammattitaitoisten ohjaajien hoitama koulupäivään yhdistetty toiminta antaa
kaikille mahdollisuuden osallistua.
- Me tiedämme miten liikuntakerhotoimintaa kannattaa järjestää, sillä meillä on tästä
seitsemän vuoden ja yli 33 000 pidetyn kerhokerran kokemus.
- Toiminnan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö

WAU ry:n tavoitteet vuodelle 2016
1. Jokaisella lapsella sekä nuorella on oikeus laadukkaaseen ja sosiaaliseen
harrastukseen
2. Jokaiselle lapselle tulee turvata vähintään tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään
3. WAU:n hyvän toiminnan näkyväksi tekeminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen

Tavoite 1. Jokaisella lapsella sekä nuorella on oikeus laadukkaaseen ja sosiaaliseen
harrastukseen
WAU ry:n päätoimintamuotona on vuodesta 2009 lähtien ollut koulupäivän yhteydessä
toimivat fyysistä aktiivisuutta sekä sosiaalisuutta lisäävät maksuttomat ja kaikille avoimet
WAU! -kerhot. Kerhoja järjestetään aamulla ennen koulupäivän alkua, keskellä koulupäivää
tai heti koulupäivän jälkeen. Vuonna 2015 WAU! -kerhoja järjestetään 44 eri paikkakunnalla,
yli 300 koululla. Noin 400 kerhossa liikkuu syksyllä 2015 viikoittain noin 7 000 lasta ja nuorta.
WAU! -kerhot ovat avoimia kaikille, jotta lasten sosioekonomisella taustalla ei olisi merkitystä
harrastustoimintaan osallistumiselle. Silti ne eivät tavoita kaikkia. Siksi WAU järjestää
kerhotoimintaa mm. sairaalakouluilla, jotta voimme tavoittaa myös sellaiset lapset ja nuoret
joilla on vaikeuksia osallistua normaaliin opetukseen.
Vuoden 2015 aikana turvapaikanhakijoiden määrä on vähintäänkin kymmenkertaistunut.
Joukossa on myös suuri määrä lapsia ja nuoria. WAU tulee vuoden 2016 aikana pohtimaan,
miten se voisi auttaa enenevässä määrin maahanmuuttajalasten ja -nuorten
harrastustoimintaa. Tätä silmällä pitäen Raaseporissa on jo nyt, ja tullaan vielä enemmän

vuoden 2016 aikana pilotoimaan erilaisia maahanmuuttajiin kohdistuvia toimintamuotoja
yhdessä maahanmuuttoviranomaisten kanssa.
WAU ry haluaa saada mahdollisimman paljon harrastustoimintaa osaksi koulupäivää.
Pyrkimyksenä on vaikuttaa ja auttaa urheiluseurojen ja muiden järjestöjen toimintaan siten,
että nekin toisivat omia toimintojaan koulupäivän yhteyteen. Koulupäivän yhteydessä
tapahtuva toiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua harrastustoimintaan.
Varsinkin alakouluikäisten lasten kohdalla harrastusten tuominen osaksi koulupäivää
vähentää yksin, ilman vanhempien seuraa vietettyä aikaa. Jos suurin osa
harrastustoiminnasta toteutettaisiin koulupäivän yhteydessä ja ennen kuin vanhemmat
palaavat kotiin työpäivän jälkeen, vapauttaisi tämä valtavasti aikaa perheelle viettää yhteistä
aikaa, tai lapsille aikaa kehittää itseään kavereiden kanssa. Lisäksi vanhempien tarve
kuljettaa lasta harrastuksiin vähentyisi, mikä myös pienentäisi yksityisautoilun aiheuttamaa
ympäristökuormaa. Koulupäivän aikana toteutettu harrastustoiminta edesauttaa myös
kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa.
WAU ry jatkaa ja kehittää toimintaansa valtaosalla niistä paikkakunnista joilla se nyt toimii.
Uusia paikkakuntia otamme mielellämme mukaan toimintaan, kunhan saamme
paikkakuntien talouden pyörimään itsenäisesti heti alusta lähtien. Vuonna 2016
laajentuminen tulee olemaan hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Tulevaisuudessa WAU ry
pyrkii kohdentamaan omat resurssinsa niille alueille, joilla mikään muu toimija ei pysty
vastaamaan tarvittavan toiminnan toteuttamisen tarpeeseen.
VALO on yhdessä monen lajiliiton kanssa asettanut Lupa liikkua ja urheilla koulussa verkostossa yhdeksi päämääräksi lisätä iltapäivisin koulujen yhteydessä toteutettavan
liikunnan määrää. WAU ry tulee yhteistyössä VALO:n ja lajiliittojen ja niiden alaisten
seurojen kanssa kehittämään koulupäivän yhteydessä olevaa harrastustoimintaa.
WAU ry uskoo, että pitkällä tähtäimellä sen oman toiminnan painopiste siirtyy
voimakkaammin vaikuttajan ja harrastustoiminnan koordinaattorin rooliin. Esimerkiksi
Espoossa ja Vantaalla meillä on monia urheiluseuroja, jotka vastaavat WAU! -kerhojen
ohjauksesta WAU ry:n konseptin mukaisesti, ja me maksamme heille korvausta sopimuksen
mukaisesti.
Kerhotoimintaa rahoitetaan kunnan kanssa solmittavilla yhteistyösopimuksilla ja muulla
rahoituksella. Vuonna 2015 aloitettu 200-klubi on oiva keino saada kerhotoiminta rahoitettua
paikallisella tasolla. 200-klubissa paikalliset yritykset, yhdistykset tai muut tahot osallistuvat
kuntarahoituksen lisäksi yksittäisen kerhon tai kerhojen kustannusten rahoitukseen. Yritysten
lisäksi mahdollisuutta toiminnan tukemiseen tarjotaan mm. Lions Clubeille ja
vanhempainyhdistyksille.
Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia edistetään myös erilaisten hankkeiden
avulla. Vuoden 2016 loppuun kestävässä Efekti-hankkeessa pyritään kehittämään
interaktiivisia keinoja lapsiperheiden omaehtoisen liikunnan hyvien käytäntöjen
levittämisessä. Lisäksi WAU tekee hankehakemuksen pihapelikulttuurin edistämiseksi
OPM:lle. WAU selvittää myös mahdollisuuksia tehdä ESR-hanke Osallistamalla osaamista toimenpidekokonaisuuteen.

Tavoite 2. Jokaiselle lapselle tulee turvata vähintään tunti liikuntaa jokaiseen
koulupäivään
WAU ry on viimeisten vuosien aikana lisännyt merkittävästi välituntiliikunnan ohjausten
määrää. Tällä hetkellä olevissa noin 80 WAU! -välkkäryhmässä käy liikkumassa viikoittain yli
1 000 lasta ja nuorta. WAU! -välkät ovat luonnollisesti lapsille maksutonta toimintaa.
Välitunneilla tapahtuvaan ohjattuun toimintaan osallistuvat monesti nekin lapset ja nuoret,
jotka eivät muuten osallistuisi ohjattuun toimintaan. WAU ry:llä ei ole kuitenkaan tietoa siitä,
mitä koulun muilla välitunneilla tapahtuu, kun WAU:n ohjaajat eivät ole paikalla. Vuoden
2016 aikana välituntitoimintaa tullaan kehittämään enemmän siihen suuntaan, että
osallistetaan lapset itse toteuttamaan toimintaa, jolloin välituntitoiminta onnistuu myös silloin,
kun WAUn ohjaaja ei ole paikalla.
Välituntien ja kerhojen sekä muun koulupäivän yhteydessä toteutettavan harrastustoiminnan
lisäksi WAU ry pyrkii aktivoimaan normaaleja koulupäiviä. Yhtenä ajatuksena on luoda
konsepti opettajille suunnatuista työpajoista, joissa opettajat miettivät omista lähtökohdistaan
miten he voisivat auttaa fyysisesti aktiivisempien koulupäivien aikaansaamisessa. Samalla
opettajat luovat monimuotoisia oppimisympäristöjä ja edistävät oppilaiden osallisuutta
Suomen hallitusohjelman mukaisesti. Tämä uusi palvelukonsepti tulee suunnitella
yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa, jotta se tulisi toimimaan täydentävänä
palveluna heidän tarjoamilleen välkkäri- yms. koulutuksille ja Liikkuva koulu mentorointiohjelmalle. Myös WAU ry:n palkattu henkilöstö voi toimia WAU ry:n toimintojen
lisäksi liikunnan aluejärjestöjen mentoreina tai kouluttajina.
Kaiken em. toiminnan tavoitteena on muuttaa koulujen toimintakulttuuria aktiivisemmaksi.
Ohjatut kerhot ja välitunnit ovat loistava lisä aktiiviseen koulupäivään, mutta ulkopuolisen
vetämänä ne ovat ainoastaan hetken kestävä ilo. Kaikkein suurin vaikuttavuus on sillä, että
voimme muuttaa koko koulun toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Vuonna 2014 voimaan
tullut uusi oppilashuoltolaki painottaa koulujen toimintaa entistä enemmän yhteisölliseen
toimintaan entisen yksilökeskeisen toiminnan sijaan. Myös WAU ry:n periaatteiden
mukaisesti pyritään siirtymään ongelman ratkaisuista ennaltaehkäisevään toimintaan.

Tavoite 3. WAU:n toiminnan näkyväksi tekeminen ja vaikuttaminen
Avainviestit
- Lapset eivät liiku tarpeeksi oman terveytensä kannalta
- Lapsille ilmainen laadukas harrastus
- Avoin kaikille lapsille koko Suomessa
WAU! -kerhoissa lapset pääsevät vahvasti vaikuttamaan kerhotoiminnan sisältöön. Heidän
vaikutuksensa sisältöön tulee tehdä enemmän näkyväksi, ja näin kasvattaa heidän
motivaatiotaan osallistua toimintaan. Kerhoissa tapahtuvaa osallisuutta ja vaikuttavuutta
voidaan tehdä näkyvämmäksi kuvilla, videoilla tai tarinoilla. Vuoden 2016 aikana tullaan
miettimään miten toteutus tapahtuu ja tekemään erilaisia kokeiluja WAU ry:n
kokeilukulttuurin mukaisesti.

Lasten vanhemmilla ja huoltajilla on suurin merkitys siihen kuinka aktiivisen elämän he
omille lapsilleen luovat. WAU:n tulee auttaa heitä rakentamaan lapsilleen mahdollisimman
paljon mahdollisuuksia aktiiviseen elämäntapaan. Yhtenä keinona on hyväksi havaittu
kuukausikirje, joka lähetetään sähköpostilla jokaiselle kerholaisen vanhemmalle ja huoltajalle
sekä muille halukkaille.
Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan liikunnan lisäksi WAU tulee jatkamaan ja kehittämään
koululaisten loma-ajalla tapahtuvaa toimintaa. Leiritoiminnan lisäksi tullaan jatkamaan
erilaisten päiväkerhojen toteuttamista ja kehittämistä.
Lapsille suunnatun toiminnan lisäksi tullaan toteuttamaan eri kohderyhmille
paikkakuntalähtöisesti erilaisia maksullisia tapahtumia tai säännöllistä toimintaa. Toiminta voi
olla aikuisille tai yrityksille suunnattuja liikunnallisia palveluita tai esim. harrasteturnauksia.
Tällä toiminnalla pyritään vaikuttavuuden lisäksi keräämään rahoitusta maksuttomaan
lapsille suunnattuun toimintaan.
Elämänkaariajattelu näkyy myös vahvasti verkostotyössä. WAU ry on mukana VALO:n
organisoimissa Liikkujan polun verkostoissa. Lisäksi olemme mukana VALO:n Kasva
urheilijaksi -verkoston Lupa liikkua ja urheilla koulussa -työryhmässä. Vuoden 2016 aikana
WAU pyrkii olemaan aktiivisesti yhteydessä paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen uusien
yhteistoiminta-alueiden Liikkuva lapsuus -sisältöryhmiin. Eri liikuntaverkostojen lisäksi WAU
ry on SOSTEn ja Lastensuojelun keskusliiton jäsen. Lisäksi toiminnanjohtaja Rami
Luomanpää kuuluu LSKL:n ehkäisevän työn neuvottelukuntaan ja Nuorten Akatemian Oma
valinta -hankkeen ohjausryhmään.
WAU:n toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana edellyttää, että teemme toimintaamme
tunnetuksi. Toimintamme on jatkuvasti saanut enemmän seuraajia sosiaalisessa mediassa
ja tätä puolta tulee edelleen kehittää ja tehostaa. Toiminnan näkyväksi tekemiseen tulee
osallistua koko WAU ry:n henkilökunnan. Myös vapaaehtoisten ja WAUhtitiimin
kasvattaminen sekä parempi hyödyntäminen ovat yksi vuoden 2016 toimenpiteistä.
WAU tulee osallistumaan myös erilaisiin tilaisuuksiin, joilla näkyvyyden lisäksi pyritään
kartuttamaan kannattajarekisteriä. Merkittävimpiä tilaisuuksia tulevat olemaan kevään
Educa-messut sekä kevään ja syksyn Liikkuva koulu -seminaarit.
Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden teema on “Yhdessä”, joka sopii
erinomaisesti WAU:n arvoihin. Vuoden 2016 aikana suunnitellaan ja valmistellaan Suomi
100 -juhlavuoden erilaiset toiminnot.

Henkilöstö
WAU ry:ssä on tällä hetkellä 21 päätoimista työntekijää ja noin 80 vakituista tuntiohjaajaa.
Jokaisen päätoimisen henkilön kanssa käydään kehityskeskustelut kahdesti vuodessa ja
tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia koulutuksiin. Kaikille tuntiohjaajille tarjotaan
liikunnan aluejärjestöjen järjestämiä kerhotoimintaan liittyviä ohjaajakoulutuksia.

Koska laajentumisia ja uusia toimintoja pyritään saamaan aikaan yhteistyöllä muiden
järjestöjen kanssa, ensi vuonna tuskin tulee tarvetta palkata useita uusia koordinaattoreita.
WAU:ssa tullaan toteuttamaan organisaatiomuutos alkuvuodesta 2016. Tällä hetkellä
toiminnanjohtaja ei pysty olemaan riittävästi yhteydessä jokaiseen koordinaattoriin ja sen
vuoksi toiminnanjohtajan alaisuuteen perustetaan kaksi uutta toimenkuvaa, joissa olevat
henkilöt tulevat toimimaan koordinaattorien esimiehinä. Tähän toimenkuvaan palkataan
vähintään yksi uusi henkilö.
WAU ry:n hallitus tulee jatkamaan samassa kokoonpanossa. Hallitus tukee sekä valvoo
toimintaa ja taloutta. Hallitusta sekä palkattua henkilökuntaa auttaa ulkopuolinen
asiantuntijaryhmä - WAU Advisory Board.

Toiminnan arvioiminen
WAU ry teettää vanhemmilla kahdesti vuodessa sähköisen kyselyn. Vuoden lopulla
teetetyssä kyselyssä selvitämme kerhoihin osallistuvien lasten ja heidän perheidensä
taustoja. Keväisin teetetyssä kyselyssä pyydämme vanhempia arvioimaan toteuttamaamme
toimintaa. Näiden kyselyiden tuloksia arvioidaan työntekijöiden kehityspäivillä kahdesti
vuodessa. Koska kyselyitä on teetetty samanmuotoisina jo muutaman vuoden ajan, tulisi
niitä hyödyntää tehokkaammin toimintamme kehittämiseksi ja sen vaikuttavuuden
osoittamiseksi. Arviointia kehitämme sisäisesti ja oppilaitosyhteistyönä. Lisäksi keräämme
säännöllisesti palautetta leiritoiminnastamme sekä aikuisille ja yrityksille suunnatuista
palveluista.

Talous
WAU ry on perustamisestaan lähtien kasvanut vuosittain noin 50% vauhtia. Tämä on myös
vaatinut taloudellisella puolella isoja etukäteispanostuksia. Vuonna 2016 kasvu tulee
olemaan hitaampaa, ja siksi uskomme talouden kehittyvän oikeaan suuntaan. Vuonna 2015
aloitettiin paikkakuntakohtaisen taloussuunnittelun sekä -seurannan vastuun antaminen
koordinaattoreille. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään vuonna 2016 ja
tavoitteena on, että jokainen alue löytäisi sellaiset toimintamallit, joilla alueen toiminta ei
tuottaisi tappiota.
Vuoden 2016 rahoitus tulee edelleen vahvasti pohjautumaan kuntien kanssa tehtyihin
yhteistyösopimuksiin, Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin, säätiörahoitukseen sekä
entuudestaan mukana olevien yritysten tukiin WAU ry:n public-private -mallin mukaisesti.
Tulemme edelleen tarjoamaan yrityksille mahdollisuutta ostaa kauttamme liikunnallisia
palveluita henkilöstölleen. Palvelut voivat olla kertaluonteisia työhyvinvointipäiviä, pidempiä
jaksoja toimivia taukojumppia tai esim. juoksukouluja. Samalla kun yritys huolehtii oman
henkilöstönsä työhyvinvoinnista, kantaa yritys vastuuta tulevien vuosien työvoimasta.
Toiminta tarvitsee kuitenkin jatkuvasti uusia rahoittajia tulevaisuuden turvaamiseksi.
Paikallisella tasolla toteutettavaa 200-klubitoimintaa tullaan edelleen jatkamaan ja

kehittämään. Vuoden 2016 aikana saatiin monia erilaisia markkinointiyhteistyöavauksia,
joissa ostamalla tuotteita tai käyttämällä palveluita kartuttaa samalla myös WAU ry:n
hyväntekeväisyyspottia (Finnair Plus, Saleduck, Helpfreely, Run for Good, Lekolar).
Vanhojen yhteistyökumppanien lisäksi pyritään rakentamaan uusia kumppanuuksia sekä
uusia välineitä varainhankintaan. Tätä kehittämistyötä tehdään yhdessä mainostoimiston
kanssa, joka auttaa meitä pro bono.
WAU ry hakee vielä päätukijoita.
Suomen valtion ensi vuoden budjettiesityksen mukaan kerhorahaa oltaisiin pienentämässä,
mutta Liikkuva koulu -ohjelma taas saisi merkittävää lisärahoitusta. Nämä asiat tulee
huomioida ensi vuoden toiminnan toteutuksessa.

Budjetti
Arvio 2016

Arvio 2015

1 120 000,00 €

1 018 000,00 €

Hallintokulut

40 000,00 €

40 000,00 €

Tietoliikenne ja atk

15 000,00 €

12 480,00 €

Vakuutukset

12 000,00 €

16 640,00 €

Vuokrat

10 000,00 €

16 040,00 €

Matkakulut

48 000,00 €

12 480,00 €

5 000,00 €

9 360,00 €

30 000,00 €

35 000,00 €

1 280 000,00 €

1 160 000,00 €

Valtio

160 000,00 €

120 000,00 €

Kunnat

600 000,00 €

500 000,00 €

Sponsorointi, yritysliikunta ja lahjoitukset

250 000,00 €

300 000,00 €

Säätiöt

135 000,00 €

130 000,00 €

Muut (aikuisliikunta ja leirimaksut)

135 000,00 €

110 000,00 €

1 280 000,00 €

1 160 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Kulut
Henkilöstökulut

Tiedotus ja markkinointi
Muut kulut
Toiminnan kulut yhteensä
Tulot

Tulot yhteensä

Tilikauden voitto/tappio

