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Pysäytys
PYSÄYTYS
Pysäytys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vaihtoehtona on nuoren sijoittaminen
muualle esimerkiksi häiriökäyttäytymisen seurauksena. Pysäytystä voidaan
käyttää myös tilanteissa, joissa yksilö täytyy viedä pois yhteisöstä tilanteen
rauhoittamiseksi, sekä ongelmakentän kartoituksen tukena. Työvälineinä
pysäytyksessä käytetään Dynact Oy:ssä olevaa erityisosaamista elämys- ja
seikkailupedagogiikassa. Pysäytystä voidaan käyttää asiakkuuden aikana
useaan kertaan, jos tilanne sitä vaatii.

Palvelu
Dynact Oy:n Pysäytys- palvelu on kehitetty 10 vuoden aikana.
Palvelun avulla voidaan vastata lastensuojelun sijaishuollon
erityistilanteisiin. Erityistilanteella tarkoitetaan esimerkiksi
tilannetta, jossa kriisissä oleva nuori aiheuttaa oireilullaan
haittaa yhteisön tarkoituksenmukaiselle toiminnalle.
Palvelua voidaan soveltaa myös uuden nuoren saapuessa
yhteisöön kartoituksen ja tutustumisen tukena. Tällöin on
tärkeää, että nuoren tuleva omaohjaaja toimii Dynact Oy:n
seikkailukasvattajan työparina.
Menetelmää on myös käytetty tilanteissa, joissa luvattomasti
poistunut nuori palaa takaisin yhteisöön esimerkiksi
päihtyneenä, ja tilanteen selvittäminen vaatii intensiivisempää
työotetta.
Nuoren näkökulmasta Pysäytys voi olla myös aikalisä tai tauko
tilanteesta, joka on mahdollisesti muodostunut ahdistavaksi
nuorelle yhteisön jäsenenä. Pysäytys antaa aikaa myös
yhteisölle käsitellä asiaa rauhassa.
Pysäytys käytännössä
Toiminta alkaa aina asiakkaan – yhteisön kasvattajat ja/tai
vastuuhenkilö – kanssa yhdessä tehtävästä tilanteen
kartoittamisesta ja tavoitteellistamisesta. Nuoren tilanne
käydään läpi niiltä osin, mitä palvelun toteuttamisen fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus vaativat. Pysäytys
pyritään käynnistämään nopeasti, jotta vältytään tilanteen
syvemmältä kriisiytymiseltä.

Resurssit
Pysäytyksen toteuttaa Dynact Oy:n työpari tai Dynact Oy:n
seikkailukasvattaja ja yhteisön nimeämä kasvattaja. Päävastuu
Pysäytyksestä on aina Dynact Oy:n työntekijällä.
Dynact Oy tarjoaa miestyöparin Pysäytyksen toteutukseen.
Jos nuori on tyttö, on toivottavaa, että työparina toimivat
Dynact Oy:n miestyöntekijä ja yhteisön naistyöntekijä.
Vaste
Palvelu pyritään käynnistämään 12 tunnin sisällä
yhteydenotosta, jos työpari ei ole sidottu muihin tehtäviin.
Pysäytyksen kesto
24 – 48 tuntia
Hinta
Palvelun hinta määräytyy palvelun tarpeen, ajankohdan ja
sisällön mukaan.
Muuta
Ennen palvelun käyttämistä pidetään yhteinen palaveri
yhteisön vastuuhenkilön kanssa. Dynact Oy toivoo, että
yhteisö tiedottaa sijoittavien kuntien sosiaalityöntekijöitä
palvelun käytöstä.
Nuorella on mahdollisuus käyttää työparin puhelinta valvotusti
Pysäytyksen aikana, jos hän haluaa soittaa oman yhteisön
nimeämälle työntekijälle, omalle sosiaalityöntekijälle tai
huoltajalleen.

Pysäytyksen aikana poistetaan mahdollisesti oireilua
syventävät ärsykkeet, kuten TV, pelit, tietokone, kännykkä,
MP3-soitin, kaveripiiri jne. Myös poistuminen tutusta
ympäristöstä, jossa oireilu on saanut alkunsa, palvelee tätä
samaa periaatetta. Tilannetta pyritään käsittelemään luontoolosuhteissa, toiminnallisuutta hyödyntäen. Samalla nuorella
on mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin.

Koulutuspalvelu
Dynact Oy kouluttaa myös yhteisöjen työntekijöitä käyttämään
Pysäytystä turvallisesti omassa työssään. Palvelun laajuus ja
kesto neuvotellaan aina asiakaskohtaisesti vastaamaan
yhteisön tarpeita.

Toiminnassa käytetään välineinä perusleiritoimintaa majoitteen
pystytyksestä, ruuanlaitosta ja polttopuiden teosta aina
seikkailukasvatuksellisiin lajeihin kuten melonta, lumikenkäily,
kiipeily tms. Pääpaino on tekemisellä asioita ja tilannetta
prosessoiden.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Jonne Salonen, seikkailukasvattaja
Dynact Oy
+358 400 628 896
jonne@dynact.fi

Luonto toimii rajaavana, herkistävänä ja aktivoivana
viitekehyksenä. Aktiviteetit madaltavat kommunikoinnin
kynnystä. Samalla prosessi etenee nuoren ongelmien
käsittelyyn ja tilanteen kartoitukseen.
Tavoitteet
Realistiset tavoitteet toiminnalle ovat esimerkiksi tilanteen
rauhoittaminen yhteisössä ja tilanteeseen johtaneiden
tekijöiden kartoittaminen. Pysäytys yksin ei korjaa tilannetta,
vaan se on osa korjaavan tai kuntouttavan toiminnan
kokonaisuutta.
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