Homma Himaan
Homma himaan -toimintamalli sai alkunsa, kun Helsingin kaupungin Oman muotoinen koti hankkeen ympärille koottu työryhmä pohti keinoja asunnottomuuden ehkäisyyn.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että vaikka asunto ensin -periaate on hyvä, on työn merkitys myös
keskeinen kokonaisvaltaisen elämänhallinnan kannalta. Syntyi ajatus palvelumallista, jonka kautta
voisi saada asunnon ja samalla työn, jolla rahoittaa asumistaan. Rutiinien ja tulojen avulla
asumisesta tulee suuremmalla todennököisyydellä pysyvää.

Samoihin aikoihin julkistettiin Vuosisadan rakentajat -ideakilpailu, jossa haettiin ideoita tulevaisuuden

nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi. Meille oli heti selvää, että palvelullamme olisi
mahdollisuuksia nuorten haastavan asumistilanteen ratkaisussa. Laitoimme hakemusta sisään – ja
pääsimme ﬁnaaliin. Idea sai nimen, Homma himaan, ja alkoi yli puolen vuoden urakka sen
kehittämiseksi.

Kilpailu ei poikinut meille rahoitusta, mutta olemme jatkaneet työskentelyä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen hanketuella ja vapaaehtoisvoimin. Uskomme mallimme mahdollisuuksiin osana
uutta asumiskulttuuria ja auttamassa nuoria onnistuneeseen asumiseen. Työn ja asumisen uusia
tuulia ja niiden yhdistämistä pohtivat juuri nyt monet tahot Suomessa ja muualla maailmassa ja
malleja on monia.

Myös Homma himaan on herättänyt laajaa kiinnostusta ja olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja
sekä kotimaasta että maailmalta. Homma himaan haluaa toimintamallina koota yhteen erilaisia
tapoja toteuttaa asumisen ja työn yhdistelmiä. Siksi olemme koonneet tähän manuaaliin esimerkkejä
vastaavasta toiminnasta ja omien kokeilujemme kautta saadut kokemukset.

Esittelemme omien kokemustemme mukaan kootun Homma himaan -työkalupakin, jonka tarkoitus
on nostaa esiin rakennuspalikoita, jotka mielestämme takaavat onnistuneen työn ja asumisen
yhdistelmän nuorelle. Olemme myös eritelleet hyötyjä, joita toiminnasta syntyy kullekin mukana
olevalle taholle.

Vaikka toimivia tapoja on useita, Homma himaan -ajattelun ytimessä on aina kaksi asiaa:

1. Hyvän tekeminen naapureille tai laajemmin yhteisöön. Uskomme erilaisten ihmisten yhteen
tuomisen olevan toimintamallin ydin.

2. Palvelumme on pomppulauta elämässä eteenpäin. Kun nuorella on asunto ja mielekkääksi
koettua työtä ja tekemistä, muutkin asiat loksahtelevat paikoilleen.

Toivomme, että tämä julkaisu inspiroi monia toimijoita edistämään uusia, joustavia asumis- ja
työskentelytapoja, jotka sopivat erityisesti nuorille.
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