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WAU ry - 10 vuotta vaikuttavuutta
Vuosi 2018 on WAUn 10-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys perustettiin loppuvuodesta 2008 ja se
kirjattiin yhdistysrekisteriin 23.1.2009. Ensimmäiset maksuttomat koulupäivän yhteydessä
toteutetut liikuntakerhot pidettiin tammikuussa 2009, joten vuosi 2018 on myös kymmenes
toimintavuosi. WAUn henkilökunta on viimeisten kahden vuoden aikana käynyt Sitran ja
muiden organisaatioiden järjestämissä vaikuttavuustyöpajoissa ja -koulutuksissa. Työ WAU
ry:n vaikuttavuuden osoittamiseksi on vielä kesken, mutta tämän toimintasuunnitelman
rakenne kulkee vaikuttavuusketjun mukaisesti ja antaa pohjaa tulevalle vaikuttavuustyölle
organisaatiossa.

Vaikuttavuusketju
Tarve->Visio->Tavoite->Resurssit->Toimenpiteet->Tulokset->Vaikuttavuus

Tarve
WAU ry on hyvinvointijärjestö, jonka toiminnan lähtöajatuksena on ollut huoli lasten ja
nuorten liikkumattomuudesta. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010-julkaisun
mukaan: “Lähes puolet 12−14-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mutta
16−18-vuotiaista enää kolmannes.” Vuosittain tehtävien laajojen kouluterveyskyselyjen
tulokset antavat samankaltaisia tuloksia. Kuitenkin uusien objektiivisten mittausten
(LIITU-tutkimus) mukaan vain noin neljännes lapsista ja nuorista saavuttaa
liikuntasuositusten mukaisen liikuntamäärän. Samalla olemme saaneet Liikkuva koulu
-ohjelmassa tapahtuvan tiedonkeruun ja tutkimuksen myötä lisätietoa liikunnan ja
sosiaalisen fyysisen yhdessä tekemisen vaikutuksista oppimiseen, kouluviihtyvyyteen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin.
WAU ry:n missioksi onkin muodostunut:
Edistää lasten ja nuorten fyysistä sekä sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia
harrastustoiminnan avulla.
Vaikka kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret, pyritään hyvinvointia levittämään
suoraan ja välillisesti myös aikuisväestöön.

Visio
Jokainen lapsi ja nuori liikkuu terveytensä kannalta riittävästi
Visio on pitkän aikavälin muutos, jonka me haluamme saavuttaa tulevaisuudessa. Terveyden
kannalta riittävän liikunnan määrä määriteltäessä on otettava huomioon terveyden kolme
osa-aluetta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys. Muutos ei tule tapahtumaan

ainoastaan WAU ry:n tekemillä toimenpiteillä, vaan sen saavuttamiseksi tarvitaan laajaa
yhteistyötä ja paljon erilaisia ja uusia ratkaisuja.

Tavoitteet
Visioonsa pääsemiseksi WAU ry:llä on kaksi konkreettista pitkän aikavälin tavoitetta.
Tavoitteet kuvaavat realistisen muutoksen, jonka WAU ry haluaa tapahtuvan.
1. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua itseä kiinnostavaan
sosiaaliseen ja laadukkaaseen harrastukseen.
2. Tunti liikuntaa jokaisen koulupäivän yhteydessä.
Yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi WAU ry on määritellyt vuodelle 2018
tavoitteen, joka on:

Miljoona tuntia lisättyä lasten liikettä vuoden 2018 loppuun mennessä
Tavoitteiden asettamista tulee tulevina vuosina tarkastella kriittisesti. Tavoitteiden tulisi olla
selkeitä, realistisia ja mitattavia.

Resurssit
WAUn resurssit voidaan jakaa henkilöstöresursseihin ja taloudellisiin resursseihin.
Molemmat resurssit ovat hyvin kiinteästi sidoksissa toisiinsa.

Henkilöstöresurssit
WAUn tärkein pääoma on osaava, sitoutunut, omasta työstään pitävä ja ideologiaamme
vihkiytynyt henkilöstö. Tällä hetkellä WAUlla on 18 päätoimista ja kolme lyhennetyllä
työajalla toimivaa kuukausipalkkaista työntekijää. Näiden lisäksi työllistämme 100-120
tuntiperusteista ohjaajaa, ja ohjauspalveluita ostetaan lisäksi urheiluseuroilta ja alan
yrittäjiltä.

WAU:ssa syksyllä 2016 aloitettua organisaatiomuutosta jatkettiin kesällä 2017, jolloin Juho
Tukiasta tehtiin kolmas tiiminvetäjä Anu Pikkaraisen (ent. Salokangas) ja Mikael Engströmin
lisäksi. Samalla johtoryhmä piti ensimmäiset omat kehityspäivät, joissa määriteltiin
uudelleen vastuita ja luotiin samalla viisi uutta työryhmää:
- Markkinointi- ja viestintätyöryhmä
- Koulutustyöryhmä
- HR-työryhmä
- Lasten liikunnan kehittämistyöryhmä
- Varainhankintatyöryhmä
Työryhmät ovat aloittaneet toimintansa syksyllä 2017, mutta pääsevät kunnolla vauhtiin
vasta joulukuussa pidettävien henkilöstön kehityspäivien jälkeen. Kehityspäivillä työryhmille
luodaan selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018.
WAU ry:n hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa. Hallituksen jäsenet ovat Antti Kokkinen
(puheenjohtaja), Johanna Ikäheimo, Marjo Matikainen-Kallström, Johan Kronberg ja Tomas
Holmberg. Hallitus tukee ja valvoo yhdistyksen toimintaa ja taloutta. Hallitusta sekä
palkattua henkilökuntaa auttaa ulkopuolinen asiantuntijaryhmä - WAU Advisory Board - jonka
jäsenet ovat Susanna Rahkamo, Kaj Kunnas, Frank Korsström ja Matti Vuoria. Lisäksi
WAU:lla on 17 vapaaehtoista WAUhtitiimin jäsentä, jotka auttavat omista lähtökohdistaan ja
omilla resursseillaan WAU ry:tä pääsemään tavoitteisiinsa. (WAU ry:n WAUhtitiimin jäsen
Sari Multala ja Advisory boardin jäsen Susanna Rahkamo ovat Olympiakomitean hallituksen
jäseniä.) Lisäksi vapaaehtoisia toimii projektiluonteisesti auttamassa erilaisissa asioissa
kuten käännöstöissä, palvelumuotoilussa, videoiden teossa, viestinnässä, markkinoinnissa,
nettisivujen rakentamisessa ja päivittämisessä jne.

Olemme viime vuosina kehittäneet niin tuntiohjaajien kuin koordinaattorienkin perehdytystä
ja opastusta. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden
kehittäminen työyhteisössämme ovat erittäin tärkeässä roolissa. Yhteisöllisyyden
kehittämiseksi tiiminvetäjät ovat kehittäneet viikoittaiset Hangout-palaverit omien
koordinaattoriensa kesken, sekä kaikkien viikkopalavereiden ja työryhmätoiminnan avoimen
raportoinnin. Yhteisöllisyyttä on myös lisännyt päätoimisen henkilöstön oma suljettu
Facebook-ryhmä. Koordinaattorit ovat perustaneet omien tuntiohjaajiensa välille joko
Facebook- tai WhatsApp-ryhmiä. Kaikki päätoimiset työntekijät tekevät etätyötä, ja sen
vuoksi yhteisöllisyyden rakentaminen on haastavaa. Tästä johtuen meidän on edelleen
mietittävä uusia keinoja, joilla voimme parantaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta.
Vuoden 2017 aikana WAU ry:lle valittiin työsuojelupäällikkö sekä -valtuutettu ja perustettiin
työsuojelutoimikunta, jotka ovat osa yhdenvertaisuusprosessia. Työsuojelupäällikkö
osallistui keväällä ja syksyllä 2017 Allianssin järjestämiin yhdenvertaisuussuunnittelun
koulutuksiin. Yhdenvertaisuusprosessin etenemisen seuraavat vaiheet:
- Henkilöstökysely (marraskuu 2017)
- Kyselyn analysointi (joulukuu 2017)
- Kyselyiden laatiminen ja toteuttaminen muille kohderyhmille (alkuvuosi 2018)
- Kyselyiden analysointi (toukokuu 2018)
- Kirjattu organisaation vuosittain toistuva yhdenvertaisuustoiminta (aloitus syksy
2018)

WAU ry:n henkilöstö on mukana Punainen kortti rasismille -kampanjassa

Jokaisen päätoimisen henkilön kanssa käydään kehityskeskustelu kahdesti vuodessa ja
tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia koulutuksiin. Kaikille tuntiohjaajille tarjotaan
liikunnan aluejärjestöjen järjestämiä kerhotoimintaan liittyviä ohjaajakoulutuksia ja
tuntiohjaajille järjestetään kerran vuodessa alueellinen koulutus- ja keskustelutilaisuus.
Työvälineiden kehittämiseksi koordinaattoreille on hankittu uudet puhelimet ja lisäksi noin
puolet organisaation tietokoneista on jo uusittu. Lisäksi koordinaattorien antaman
palautteen perusteella ilmoittautumis- ja viestintäjärjestelmänä käyttämäämme
sporttis.net-ohjelmistoa on kehitetty. Seuraavaksi vuorossa on käyttämäämme Google Drive
-tietohallintajärjestelmän hallintaan liittyviä kehittämistarpeita. Henkilöstöön liittyvien
toimenpiteiden suunnittelusta vastuussa on Mikael Engströmin johtama HR-työryhmä.

Taloudelliset resurssit
Vuoden 2018 rahoitus tulee edelleen vahvasti pohjautumaan public-private -mallin
mukaisesti kuntien kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin, Opetus- ja kulttuuriministeriön
avustuksiin, säätiörahoitukseen sekä entuudestaan mukana olevien yritysten, kuten Tantti
Oy:n, tukiin. Isoimpien kuntien kanssa rahoitus tulee yhteistyöstä liikuntapalveluiden kanssa,
mutta lukumääräisesti suurin osa kunnista rahoittaa WAU ry:n toimintaa Opetushallituksen
myöntämistä kerhorahoista. Valtion budjetissa kerhorahoja on pienennetty vuosittain ja
myös vuodelle 2018 esitetty summa on 2,75 miljoonaa, joka on kolme miljoonaa euroa
pienempi kuin tämänhetkinen tilanne ja 6-8 miljoonaa euroa pienempi vuosikymmenen alun
tilanteeseen verrattuna. WAU ry on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä ja toimittanut pyydetyn
kirjallisen asiantuntijalausunnon Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
marraskuussa 2017. Kunnilla on myös mahdollisuus käyttää WAUn tarjoamiin palveluihin
valtion myöntämää Liikkuva koulu -rahoitusta. Toiminnan laajentamisessa pyritään aina
ensin luomaan yhteistyösopimus kunnan kanssa ja siksi laajentuminen on viime vuosina
ollut hitaampaa.
Osallistava ja liikunnallinen teatteri on taloudellisesti suurin hanke, jossa WAU ry on koskaan
vielä ollut mukana. Koko hankkeen budjetti on n. 1,1 miljoonaa euroa, josta WAU ry:n osuus
on n. 250 000 euroa. Vuonna 2018 hanke tulee näkymään suuremmin myös yhdistyksen
talousluvuissa. WAUlla on myös omia hankkeita ja yhdistys on lisäksi mukana muiden
organisaatioiden hankehauissa, ja nämä tulevat myös taloudellisesti näkymään kasvaneina
kuluina ja tuottoina.

Menot
Henkilöstökulut
Toimitilat
Matkakulut
Markkinointi- ja messukulut
Muut henkilöstökulut

Toteutunut
2016

Ennuste
2017

Budjettiesitys
2018

998 572,14 €

1 019 000,00 €

1 100 000,00 €

5 718,34 €

6 000,00 €

7 000,00 €

38 986,91 €

42 000,00 €

46 000,00 €

795,42 €

2 000,00 €

1 000,00 €

8 002,42 €

9 000,00 €

9 000,00 €

Hallintokulut

67 322,77 €

62 000,00 €

65 000,00 €

Muut toimintakulut

73 037,15 €

77 000,00 €

80 000,00 €

Menot yhteensä

1 192 435,15 € 1 217 000,00 € 1 308 000,00 €

Tulot

Toteutunut
2016

Ennuste
2017

Budjettiesitys
2018

Valtio

78 200,00 €

87 000,00 €

100 000,00 €

- €

40 000,00 €

70 000,00 €

513 710,91 €

517 000,00 €

570 000,00 €

20 951,32 €

22 000,00 €

35 000,00 €

389 469,02 €

344 000,00 €

310 000,00 €

Säätiöt

59 800,00 €

103 000,00 €

100 000,00 €

Muut (aikuisliikunta ja leirimaksut)

96 369,23 €

83 000,00 €

100 000,00 €

Järjestöyhteistyö

11 638,58 €

23 000,00 €

25 000,00 €

ESR-hanke
Kunnat
Yritysliikunta
Sponsorointi ja kannatusmaksut

Tulot yhteensä

1 170 139,06 € 1 219 000,00 € 1 310 000,00 €

Korkokulut
Yli-/Alijäämä

3 079,55 €

2 000,00 €

2 000,00 €

- 25 375,64 €

- €

- €

Rami Luomanpään johtama Varainhankintatyöryhmä on asettanut kolmivuotistavoitteeksi
200 000 euron lisärahoituksen aikaansaamisen. Työryhmä on arvioinut eri varainhankinnan
muotoja ja tehnyt strategiset valinnat. Suurimmat kasvupotentiaalin uskotaan olevat aikuisja yritysliikuntapalveluiden kehittämisessä, sponsoroinnin eli yritysyhteistyön
kasvattamisessa ja yksityisten lahjoittajien mukaan saamisessa.

Toimenpiteet
Yhdistyksen johtavina arvoina ovat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen.
Keskeinen toimintaperiaate on kannustaa ja avustaa lapsia ja nuoria löytämään heille sopivia
harrastusmuotoja terveellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun turvaamiseksi.
Yhdistys järjestää itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa lapsia ja nuoria
osallistavaa, matalan kynnyksen harrastustoimintaa lapsille ja nuorille kotipaikasta, kielestä,
rodusta, kansalaisuudesta tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
WAU ry haluaa saada mahdollisimman paljon harrastustoimintaa osaksi koulupäivää.
Pyrkimyksenä on vaikuttaa vallitsevaan asenneilmapiiriin ja auttaa urheiluseurojen ja muiden
järjestöjen toimintaa 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 työpäivän jälkeen kotiin, vapauttaisi tämä valtavasti aikaa perheille viettää yhteistä
aikaa, tai lapsille aikaa jota viettää kaveriensa kanssa. Lisäksi vanhempien tarve kuljettaa
lasta harrastuksiin vähentyisi, mikä myös pienentäisi yksityisautoilun aiheuttamaa
ympäristökuormaa. Koulupäivän aikana toteutettu harrastustoiminta edesauttaa myös
kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa.
Vuonna 2018 WAU ry jatkaa avoimien ja maksuttomien WAU! -kerhojen ja välituntien
järjestämistä koulupäivän yhteydessä. Kerhoilla ja välituntitoiminnalla lisätään lasten
kokonaisliikunnan määrää ja tarjotaan harrastusmahdollisuus myös sellaisille lapsille ja
nuorille, joilla ei ole yhtäkään sosiaalista harrastusta. WAU ry ei kilpaile muiden toimijoiden
kanssa, vaan täydentää muiden, kuten liikunnan aluejärjestöjen tai urheiluseurojen toimintaa.
Kerhotoimintaa laajennetaan niille alueille, joissa toiminnalle on tarvetta ja kysyntää. WAU ry
pystyy toteuttamaan harrastustoimintaa myös sellaisilla alueilla, joissa ei ole muita
toimijoita. Tästä hyvinä esimerkkeinä mainittakoon mm. Ylitorniossa ja Vallgrundissa
tapahtuva kerhotoiminta.
WAU! -kerhot ovat avoimia kaikille, ja perheiden sosioekonomisella taustalla ei ole
merkitystä harrastustoimintaan osallistumiselle. WAU järjestää kerhotoimintaa mm.
sairaalakouluilla, jotta voimme tavoittaa myös sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät voi
osallistua tavalliseen kouluopetukseen.
WAU ry on viimeisten vuosien aikana lisännyt huomattavasti välituntiliikunnan ohjauksen
määrää. Tähän on merkittävästi vaikuttanut Opetus- ja kulttuuriministeriön kunnille jakama
Liikkuva koulu -avustus. Tällä hetkellä noin 100 WAU! -välkkäryhmässä käy liikkumassa
viikoittain noin 2 000 lasta ja nuorta. Välitunneilla tapahtuvaan ohjattuun toimintaan
osallistuvat monesti nekin lapset ja nuoret, jotka eivät muuten osallistu ohjattuun
toimintaan.
WAU ry ei kuitenkaan voi tarjota jokaiseen Suomen kouluun palkattua ohjaajaa järjestämään
harrastustoimintaa. Tämän vuoksi WAU ry kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli
sektorirajojen, jotta jokaiselle lapselle voitaisiin mahdollistaa harrastustoimintaan
osallistuminen. Tämä vaatii uutta ajattelua toiminnan koordinoinnin ja rahoituksen osalta.
Me uskomme, että olemassa olevalla eri toimijoiden rahoituksella voitaisiin saada aikaan
enemmän lasten ja nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaista harrastustoimintaa koulupäivän
yhteyteen. Yhteistyö Olympiakomitean Lasten liike -ohjelman ja Koulussa harrastamisen
edistäminen 3. sektorin toimijoiden yhteistyöllä verkoston kanssa ovat hyvin tärkeässä
roolissa. Kyseisessä verkostossa ovat mukana Koululiikuntaliitto, Vanhempainliitto, Partio,
4H, Opinkirjo, Nuori kirkko ja liikunnan aluejärjestöt. ME-säätiö on syksyllä 2017 palkannut
harrastustoiminnasta vastaavan henkilön ja WAU ry odottaa, että hänen kanssaan päästään
rakentamaan yhteistyötä ja luomaan uusia, olemassa olevia rakenteita rikkovia
toimintamalleja.
Välituntien ja kerhojen sekä muun koulupäivän yhteydessä toteutettavan harrastustoiminnan
lisäksi WAU ry pyrkii aktivoimaan tavallisia koulupäiviä koulutuskonseptien avulla. WAUn
koulutustoiminnan kehittämisen vastuu on Anu Pikkaraisen johtamalla Koulutustyöryhmällä:

1. Opettajille suunnatun WAUhdilla ulos! -koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa siitä,
miksi oppitunti kannattaa siirtää sisätiloista ulos tai luokkahuoneesta pois. Koulutus
antaa toimintatapoja, vinkkejä ja työkaluja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa
opetusta varten, ja kannustaa tekemään toiminnasta säännöllistä.
2. WAUhtia välkille! -projekti on suunniteltu täydentämään liikunnan aluejärjestöjen
tarjoamaa välkkärikoulutusta ja sen jälkeistä välituntitoimintaa. Projektin tavoitteena on
tukea välkkäreitä toiminnan käynnistämisessä, tuoda välkkäritoiminta osaksi koulun
arkea ja juurruttaa se pysyväksi osaksi koulupäivää.  Tarvittaessa koulutus sisältää myös
välituntiohjaajakoulutuksen. Koulutus on suunnattu 5.-6. -luokkalaisille ja yläkoululaisille.
Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan liikunnan lisäksi WAU ry jatkaa ja kehittää koululaisten
loma-ajalla tapahtuvaa toimintaa. Leiritoiminnan lisäksi jatketaan erilaisten päiväkerhojen
toteuttamista ja kehittämistä koululaisten loma-aikoina.
liikkumaan.fi karttapalvelu jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Palvelun kehittämiseen ei
kuitenkaan käytetä tässä vaiheessa resursseja. Tarjolle on myös tullut erilaisia uusia
sovelluksia kuten esim. Sportywe, joten perustamamme karttapalvelu voi jäädä
vanhanaikaiseksi.
Vuonna 2017 WAU ry aloitti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman
WAUhtipäivä-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda perheliikunnan konsepti, jossa
osallistetaan oppilaat suunnittelutyöhön. WAUhtipäivän ensimmäiset kokemukset ovat olleet
niin hyviä, että WAUhtipäivälle on haettu jatkorahoitusta.
WAU ry:n kerhokonsepti toimii erittäin hyvin alakouluikäisille. Liikuntatottumukset
muodostuvat kuitenkin helposti jo ennen kouluikää. Vuonna 2017 pilotoitu päiväkotien arjen
aktivoimiseksi suunnattu MiniWAU -toiminta sai erittäin hyvän vastaanoton. Toimintaa on
kehitetty ja sitä jatketaan Vantaalla, mutta toiminnalle on myös haettu rahoitusta säätiöistä,
jotta sitä voitaisiin laajentaa.
Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka liittyy Osallistamalla osaamista
-hankekokonaisuuteen. WAU ry:lle tämä on suurin koskaan toteutettu hanke. WAU ry vastaa
hankkeen toteutuksesta Oulussa ja Rovaniemellä. Pääkaupunkiseudulla WAU ry vastaa
liikuntaosaamisesta ja tekee yhteistyötä Kalliolan nuorten ja Q-teatterin kanssa.
Nuorten Akatemia on hakenut jatkorahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan
SporttiTET -hankkeeseen, jossa WAU ry on yksi osatoteuttaja. Nuorten Akatemia on hakenut
STM:ltä jatkorahoitusta erittäin hyvin onnistuneeseen Oma Valinta -hankkeeseen ja WAU ry
on mukana myös tämän hankkeen edistämisessä.
FC Slimmit oli erittäin onnistunut hanke, jossa maahanmuuttajataustaisille, haasteellisessa
elämäntilanteessa eläville miehille tarjottiin mahdollisuus osallistua jalkapallojoukkueen
toimintaan. Hankkeelle on haettu uutta säätiörahoitusta, jotta sitä voitaisiin jatkaa ja kehittää
oikeaan suuntaan.

WAU ry on saanut Vakka-Suomen nuorisosäätiöltä rahoitusta toiminnan organisoimiseen
Vakka-Suomen alueelle. Lisäksi Aino ja Heikki Väänäsen säätiö on antanut tukea toiminnan
kasvattamiseksi Kuopion alueella.
Lastensuojelun keskusliitto LSKL on hakenut perhekeskustoiminnan
koordinaatiohankerahoitusta STEAlta. WAU ry on ollut mukana rakentamassa tätä hanketta
ja jos hanke saa rahoitusta, tulee WAU varmasti olemaan mukana jossakin roolissa. LSKL on
aloittamassa myös ensimmäisen ns. Lapsi SIB -toimintamallin. WAU ry ei todennäköisesti
ole ensimmäisessä vaiheessa toiminnallisesti mukana, mutta olemme ilmoittaneet
olevamme kiinnostuneita kuulumaan yhteiskehittämisfoorumiin.
Koululiikuntaliitto KLL on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle Liikunnan sankarit -nimisen
hankehakemuksen. Hankkeen ajatuksena on liikkujatyyppien huomioiminen
liikunnanohjauksessa. WAU ry on mukana hankehakemuksessa yhteistyökumppanina.
ADHD-liitto on tehnyt STEAlle hankehakemuksen nimeltään Vaahteranmäen Vauhdin
valmentajat. Hankkeen ajatuksena on auttaa ohjaajia ja valmentajia toimimaan
keskittymishäiriöisten lasten kanssa. WAU ry on mukana hankkeen osatoteuttajana.
Toiminnallisten toimenpiteiden lisäksi WAU ry:n markkinointi ja viestintä on tiivis osa
toimintaa ja tähtää saman vision edistämiseksi. WAU:n toiminta yhteiskunnallisena
vaikuttajana edellyttää, että teemme toimintaamme jatkuvasti tunnetuksi, ja että olemme
erilaisten verkostojen aktiivinen jäsen. Toimintamme on jatkuvasti saanut enemmän
julkisuutta eri medioissa ja seuraajia sosiaalisessa mediassa. Tämän suuntauksen
vahvistamiseksi markkinoinnin ja viestinnän toimintaa tulee jatkossakin suunnitella
määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Näiden asioiden edistämiseksi toimintansa aloitti
syksyllä 2017 Markkinointi- ja viestintätyöryhmä, jonka vetovastuu on markkinointipäällikkö
Katri Einamolla. Kerhoissa tapahtuvaa osallisuutta ja vaikuttavuutta on tehty näkyväksi
sosiaalisen median kautta ja tätä suuntausta vahvistetaan vuoden 2018 aikana.
Lasten vanhemmilla ja huoltajilla on suurin merkitys siihen, kuinka aktiivisen elämän he
omille lapsilleen luovat. WAU auttaa huoltajia rakentamaan lapsilleen mahdollisimman
aktiivisen elämäntavan tiedottamalla vanhempia kuukausittain terveyteen, liikuntaan ja
hyvinvointiin liittyvistä asioista sähköisellä uutiskirjeellä.
Muutamien liikunnan aluejärjestöjen lisäksi WAU ry on SOSTEn ja Lastensuojelun
keskusliiton (LSKL) jäsen. Lisäksi toiminnanjohtaja Rami Luomanpää kuuluu LSKL:n
ehkäisevän työn neuvottelukuntaan.
WAU ry on vahvasti mukaan MLL:n Leikkipäivä -verkostossa sekä Olympiakomitean Liikkujan
polku -verkostossa. Liikkujan polun Vaikuttavuus-teemaryhmä on erittäin aktiivinen verkosto,
jossa on myös lähdetty miettimään järjestöjen vaikuttavuuden esille tuomista.
WAU ry tulee olemaan Lasten terveysfoorumin (LTF) aktiivinen jäsen myös vuonna 2018.
Järjestöverkoston tavoitteena on:

●
●
●
●

edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan
ammattilaisten kanssa
kannustaa kaikkia aikuisia toimimaan myönteisenä mallina lapsille ja nuorille
vaikuttaa päättäjiin, ottaa kantaa ja toimia yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa
järjestää tapahtumia, joissa lapsen ja nuoren ääni tulee kuulluksi.

LTF järjestää vuosittain syksyllä lasten terveyskäräjät, jonka teeman valitsemisessa,
viestinnässä ja ohjelman suunnittelussa WAU ry on mukana.
WAU ry on vuonna 2018 esillä Liikkuen läpi elämän -seminaarissa sekä paikallisissa Liikkuva
koulu -seminaareissa. Markkinointi- ja viestintätyöryhmä tekee joulukuussa suunnitelman
seminaareista ja muista tilaisuuksista, joihin meidän kannattaa osallistua.
Vuonna 2018 pidetään maakuntavaalit. WAU haluaa erityisesti nostaa esille lasten
harrastamisen tärkeyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Vaalien vaikuttamistyötä tehdään
yhteistyössä liikuntaa edistävien järjestöjen ja lapsijärjestöjen kanssa

Tulokset
WAU ry on Suomen suurin Liikkuva koulu -ohjelmaa toteuttava kolmannen sektorin toimija.
Vuodesta 2009 lähtien WAU ry on toteuttanut yli 55 000 koulupäivän yhteydessä toteutettua
maksutonta WAU! -kerhokertaa. Kerhoissa, välitunneilla ja leireillä olemme lisänneet lasten
liikettä n. 800 000 tuntia. Vuonna 2018 WAU toimi jo yli 40 eri paikkakunnalla ja yli 300
koululla. Viikoittain liikutamme lähes 10 000 lasta.
WAU ry teettää vanhemmilla kahdesti vuodessa sähköisen kyselyn. Vuoden lopulla
tehtävässä kyselyssä selvitämme kerhoihin osallistuvien lasten ja heidän perheidensä
taustoja. Keväisin tehtävässä kyselyssä pyydämme vanhempia arvioimaan toteuttamaamme
toimintaa eri näkökulmista. Kevään kyselyiden pohjalta valmistui 2016 opinnäytetyö, jossa
kerhotoimintaan luotiin laatukriteeristö. Vuoden 2017 aikana aloitettiin laatukriteeristön
hyödyntämistä koskeva työ, ja sitä jatketaan Juho Tukian johtamassa Lasten liikunnan
kehittämistyöryhmässä vuoden 2018 aikana.
Kerhotoimintaan liittyvän palautteen lisäksi keräämme säännöllisesti palautetta
leiritoiminnastamme sekä aikuisille ja yrityksille suunnatuista palveluista.WAU ry:n
toiminnalla on paljon erilaisia sidosryhmiä, kuten kuntien virkamiehet, koulujen henkilökunta,
yritykset ja monet eri järjestöt. Sidosryhmäpalautetta emme ole kuitenkaan keränneet
säännöllisesti. Myös henkilökunnalta kerätään palautetta toiminnan arvioimiseksi ja
kehittämiseksi. Lisäksi päätoimisen henkilöstön kanssa kokoonnutaan kahdesti vuodessa
2-3 vuorokautta kestäville kehityspäiville, joissa arvioidaan kerättyä seurantatietoutta ja
laaditaan toimenpide-ehdotuksia tulevaa varten.
Seurantamenetelmiä tullaan vuoden 2018 aikana kehittämään siten, että ne palvelevat
paremmin myös tulosten osoittamisessa. WAUn teettämien kyselyiden kysymysten
asetantaa tulee pohtia tarkemmin: mitkä kysymykset ovat relevantteja ja mitä ei kannata

muuttaa, ja toisaalta millaisilla kysymyksillä voisimme kuvata tapahtunutta muutosta
paremmin.

Vaikuttavuus
Pitkän aikavälin muutoksena odotetaan lasten ja nuorten liikunnan määrän kasvavan siten,
että se edistää niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin hyvinvointia. Monien erilaisten
toimijoiden tuottamien toimenpiteiden avulla luomme vaikuttavuuden ekosysteemin, jonka
tuloksia voimme todentaa erilaisilla mittareilla, kuten LIITU-tutkimus, Lasten ja nuorten
liikunta Suomessa -tuloskortti, Kouluterveyskysely, Liikkuva koulu -ohjelman tutkimus ja
seuranta-aineistot sekä TEA-viisari. Vaikuttavuuden ekosysteemiä voidaan myös kuvata
eräänlaisena tähtikarttana, jossa eri toimijoiden tuottamat samansuuntaiset panostukset
tuottavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Lopullinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on
hyvin merkityksellistä myös kansantaloudellisesti.
ME-säätiön julkaisema datasivusto tuo uusia mahdollisuuksia aina tarpeen määrittelystä
vaikuttavuuden osoittamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa datasivustolla on syrjäytymiseen
liittyviä indikaattoreita, mutta myöhemmin sinne tullaan julkaisemaan myös
harrastustoimintaan liittyvää dataa.

WAU 10 vuotta
Vuonna 2018 juhlitaan WAUn 10-vuotista taivalta. Juhlan kunniaksi WAU ry järjestää
loppuvuodesta 2018 hyväntekeväisyyscocktail-tilaisuuden, jossa järjestetään myös
hyväntekeväisyyshuutokauppa. WAU tulee myös hakemaan Kansallisen liikuntafoorumin
järjestelyvastuuta osana 10-vuotisjuhlintaa. Paikallisella tasolla tullaan järjestämään erilaisia
teemaviikkoja juhlavuoden kunniaksi. Lisäksi 10-vuotinen taival tullaan dokumentoimaan
visuaalisesti.

