Polamkin avoimet ovet virtuaalisena 12.5., ohjelma
Lähetykset päälavalta livenä kello 10‒11.30 ja uusintana kello 15‒16.30.
Expo-alueella voit tutustua videoihin omaan tahtiin koko päivän.
Sessions-alueen huoneissa on päivän aikana opiskelijoita ja henkilöstöä esittelemässä
poliisikoulutusta ja poliisin työtä sekä vastaamassa kysymyksiin alla olevan aikataulun mukaisesti.
Huoneet ovat auki koko päivän ja ohjelmien välissä voit käydä juttelemassa chatissa
opiskelijoidemme ja henkilöstömme kanssa.

10‒11.30 Live-lähetys Polamkin studiolta (päälava)
‒ Katsaus poliisin ammattiin: haastateltavina rikostutkija, ennalta estävän
toiminnan konstaapeli ja moottoripyöräpoliisi
‒ Poliisikoulutuksen esittely: vieraita Hervannan kampukselta ja
poliisikoiralaitokselta
‒ Hakuprosessin esittely: poliisiopiskelijat kertovat hakemisesta ja valintakokeista

Ohjelmaa Sessions-alueen huoneissa:
12.00‒

Huone: Paperitöitä

Huone: Opiskelijahaku ja -

12.25

ja kenttähommia ‒

valinnat

Huone: Poliisiksi opiskelu

poliisin ammatti

Kysy

Opiskelijat kertovat omat

Att utbilda sig till polis på

konstaapeleilta!

kokemuksensa ja parhaat

svenska i Polamk

Keskustelua poliisin

vinkkinsä valintakokeisiin.

ammatista.

Henkilökuntaa chatissa

Din chans att få svar på alla

vastailemassa kysymyksiin!

de frågor du har om den
svenskspråkiga
polisutbildningen! Personal
från den svenskspråkiga
utbildningen är på plats för
att svara på dina frågor.

12.30‒

Huone: Poliisiksi

12.55

opiskelu

Huone: Opiskelijaelämää

Millaista poliisiopiskelijoiden
Esittelyssä opintojen

opiskelijaelämä on? Millaisia

sisältö ja

vapaa-ajanmahdollisuuksia

keskustelua

Polamkin kampus tarjoaa?

koulutuksesta. Kysy

Miten arki rullaa? Opiskelijat

opiskelijoilta!

kertovat.

13.00‒

Huone:

Huone: Paperitöitä ja

13.25

Opiskelijahaku ja -

kenttähommia ‒ poliisin

valinnat

ammatti

Opiskelijat kertovat

Erikoisosaajia:

omat kokemuksensa
ja parhaat vinkkinsä

Miten pääsee koirapoliisiksi?

valintakokeisiin.

Mitä moottoripyöräpoliisit

Henkilökuntaa

tekevät talvella? Jututettavana

chatissa

koirapoliisi ja

vastailemassa

moottoripyöräpoliisi, mukana

kysymyksiin!

myös poliisikoira Terttu!

13.30‒

Huone:

Huone: Poliisiksi opiskelu

13.55

Opiskelijaelämää

Millaista

Esittelyssä opintojen sisältö ja

poliisiopiskelijoiden

keskustelua koulutuksesta.

opiskelijaelämä on?

Kysy opiskelijoilta!

Millaisia vapaaajanmahdollisuuksia
Polamkin kampus
tarjoaa? Miten arki
rullaa? Opiskelijat
kertovat.

14.00‒

Huone:

14.25

Opiskelijahaku ja -

Huone: Opiskelijaelämää

valinnat
Millaista poliisiopiskelijoiden
Opiskelijat kertovat

opiskelijaelämä on? Millaisia

omat kokemuksensa

vapaa-ajanmahdollisuuksia

ja parhaat vinkkinsä

Polamkin kampus tarjoaa?

valintakokeisiin.

Miten arki rullaa? Opiskelijat

Henkilökuntaa

kertovat.

chatissa
vastailemassa
kysymyksiin!

15.00‒

Lähetys Polamkin studiolta (päälava)

16.30

‒ Katsaus poliisin ammattiin: haastateltavina rikostutkija, ennalta estävän
toiminnan konstaapeli ja moottoripyöräpoliisi
‒ Poliisikoulutuksen esittely: vieraita Hervannan kampukselta ja
poliisikoiralaitokselta
‒ Hakuprosessin esittely: poliisiopiskelijat kertovat hakemisesta ja valintakokeista

Ohjelmaa Sessions-alueen huoneissa:

17.00‒

Huone: Paperitöitä

17.25

ja kenttähommia ‒

Huone: Poliisiksi opiskelu

poliisin ammatti

Kysy

Kaikki mitä haluatte tietää

konstaapeleilta!

poliisikoulutuksesta?

Keskustelua poliisin

Vastaamme somekanavilla

ammatista.

esitettyihin kysymyksiin!

17.30‒

Huone: Poliisiksi

Huone: Paperitöitä ja

18.00

opiskelu

kenttähommia ‒ poliisin
ammatti

Kaikki mitä haluatte

Jatkot: Mitä AMK-koulutuksen

tietää

jälkeen? Poliisin urasta ja

poliisikoulutuksesta?

jatkokoulutusmahdollisuuksista

Vastaamme

kertomassa pitkän kenttäuran

somekanavilla

tehneet poliisin jatkotutkintojen

esitettyihin

opettajat.

kysymyksiin!

