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Maksuttomat WAU! – kerhot osana lasten koulupäivää. Voittoa tavoittelematon WAU ry tuottaa maksuttomia,
matalan kynnyksen liikunnallisia kerhoja 43 paikkakunnalla.
WAU ry luo tasa-arvoista kasvua lapsille ja alueille ympäri Suomen. Vuosittain laajentuvan yhdistyksen pääasiallisena
toimintamuotona ovat maksuttomat, liikunnalliset matalan kynnyksen kerhot lasten omilla kouluilla. Lisäksi WAU ry
järjestää ohjattua välituntiliikuntaa usealla paikkakunnalla ja leirejä koulujen loma-aikoina.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on WAU ry:n suojelija.
Aamuisin, iltapäivisin ja jopa keskellä koulupäivää toimivat WAU! –kerhot helpottavat lapsiperheiden arkea ja
tarjoavat lapsille liikunnallista tekemistä koulupäivien yhteyteen. Monipuolisen liikunnan ja säännöllisen
harrastustoiminnan on todettu vahvistavan lasten terveyttä ja sosiaalisia taitoja sekä ehkäisevän syrjäytymistä.
Toiminta vastaa myös hallitusohjelman kärkihankkeeseen: tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään.
Uusia kerhoja Mikkeliin, Riihimäelle ja Tampereelle
Yhteistyökumppaniensa tuella WAU ry liikuttaa viikoittain jo noin seitsemää tuhatta lasta. Nyt toiminta laajenee mm.
Riihimäelle ja Tampereelle sekä myöhemmin syksyllä Mikkeliin ja Savitaipaleelle. WAU:n periaatteena on laajentua
sinne, missä toiminnalle on suurin tarve ja kysyntä, ja syksyllä 2015 toimintaa tulee olemaan Espoossa, Helsingissä,
Hangossa, Hollolassa, Kangasalla, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Korsnäsissä, Kruunupyyssä, Kuopiossa,
Kärkölässä, Lahdessa, Lohjalla, Maalahdella, Mustasaaressa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Orivedellä, Oulussa,
Padasjoella, Paraisilla, Pedersöressä, Pietarsaaressa, Porvoossa, Raahessa, Raaseporissa, Reisjärvellä, Riihimäellä,
Rovaniemellä, Salossa, Sauvossa, Siilinjärvellä, Siuntiossa, Sodankylässä, Tampereella, Tuusulassa, Vantaalla,
Varkaudessa, Vihdissä ja Vöyrissä.
Kerhojen rahoitus
WAU! – kerhot rahoitetaan julkisen ja yksityisen yhdistelmällä: Opetushallituksen kerhotoiminnan avustuksen lisäksi
toimintaamme tukemassa on Opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntia, säätiöitä, AVI:ja, yrityksiä ja yksityisiä tahoja.
Rahoituksemme ja toimintamme monipuolisuuden tarkoituksena on luoda kaikille Suomen lapsille yhtäläiset
mahdollisuudet laadukkaaseen säännölliseen harrastukseen taustasta ja asuinkunnasta riippumatta.
Pidetään lapset WAUhdissa
WAU ry on vuonna 2009 perustettu voittoa tavoittelematon kotimainen hyvinvointijärjestö, joka edistää lasten ja
nuorten terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Yhdistyksen tehtävänä on järjestää fyysistä aktiivisuutta edistävää
matalan kynnyksen kerhotoimintaa lapsille ja nuorille.
WAU ry on johtava lasten liikuttaja Suomessa, vahva alansa asiantuntija ja ainoa liikuntajärjestö, joka itse järjestää
valtakunnallisesti mittavaa, laadukasta matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa. Kykenemme tuottamaan toimintaa
myös siellä, missä muut eivät vastaavaan pysty.
Yhdistys on vuosien 2009–2015 aikana järjestänyt yli 30 00 maksutonta kerhokertaa, joissa on syntynyt yhteensä yli
330 000 osallistujakertaa.
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