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TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ MAKSUTTOMIEN LIIKUNNALLISTEN KERHOJEN SUOJELIJAKSI
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut WAU ry:n suojelijaksi. WAU ry on voittoa
tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa maksuttomia, matalan kynnyksen liikunnallisia kerhoja koululaisille
ympäri Suomen. Yhdistyksen arvoja ja tavoitteita tukee myös Sauli Niinistö:
”Lasten tulevaisuuteen liittyy paljon toiveita – terveys ja hyvinvointi ennen kaikkea. Hyvinvointi ei
kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaikille, ja sen edistämiseksi täytyy tehdä töitä. Nuorten ajautumista
yhteiskunnan ulkopuolelle voidaan ehkäistä pienentämällä syrjäytymisen riskejä jo lapsuudessa.
Liikunnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen merkittävä vaikutus, joka näkyy elämän laadussa
myös aikuisena. Liikunnan lisääminen ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen vaikuttavat pitkällä aikavälillä
positiivisesti monella elämän alueella. Nykyään monet lapset ja nuoret eivät kuitenkaan liiku tarpeeksi
oman terveytensä kannalta.
WAU ry on toiminut laadukkaiden lasten liikuntapalveluiden tuottajana vuodesta 2009 lähtien ja noussut
alallaan johtavaksi, esimerkilliseksi toimijaksi. WAU ry:n toiminnan kulmakivenä ovat maksuttomat
liikuntakerhot, jotka toimivat lapsen omalla koululla. Matalan kynnyksen toiminta mahdollistaa
liikuntaharrastuksen kaikille – tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Yhdistyksen pitkän tähtäimen
päämääränä on saada tunti liikuntaa jokaisen lapsen koulupäivään.
Olen iloinen voidessani toimia WAU ry:n suojelijana. Lapset ja nuoret tarvitsevat meitä kaikkia.
Toivotan WAU ry:n arvokkaalle työlle menestystä myös tulevaisuudessa ja liikunnan iloa meille jokaiselle.”
WAU ry liikuttaa jo 5 500 lasta
WAU ry:n visiona on olla yksi keskeisimmistä valtakunnallisista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjistä ja
edelläkävijä uudenlaisen public-private – yhteistyön rakentamisessa yksityisen, julkisen ja kolmannen
sektorin välillä. Yhteistyökumppaniensa tuella WAU ry liikuttaa viikoittain valtakunnallisesti jo noin 5 500
lasta 37 paikkakunnalla. Yhdistys tavoittelee 25 % kasvua vuoden 2015 aikana.
Tasa-arvoista kasvua lapsille
Vuosittain laajenevan WAU ry:n missiona on edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä sosiaalista
hyvinvointia madaltamalla liikuntaharrastusten kynnystä ja taistella drop out -ilmiötä sekä syrjäytymisen
uhkia vastaan. Yhdistyksen markkinointipäällikkö Katri Einamo toteaakin tavoitteesta:
”Tarve on selkeä ja haluamme yhdistyksenä kasvaa niin kauan, että toimintamme tavoittaa jokaisen koulun
ja nuoren. Tahdomme kehittää tasa-arvoista kasvuympäristöä ja rakentaa siten terveempää tulevaisuutta
suomalaisille lapsille.”
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