Nu blir Christoffer polis!
Han ansökte till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Första delen av
testerna var klar.
Så gick han den ”polisförberedande” utbildningen Samhälle Finland
i Kronoby. Där förberedde han sig och fick coachning för testerna i
Tammerfors – och sedan kom han in!
Här är Christoffers Snickars ”historia” i kort version!
Han använder ofta händerna när
han pratar och berättar.
- Jag är nog en riktig pratkvarn!
Ett intressant konsterande av en
ung man som just har antagits till
grundutbildningen vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Man kunde
tro att det är de allvarliga typerna som
kommer in där.

Nu vet han vad som
behövs!
Christoffer Snickars kommer från
Petalax och är 24 år. Han har länge
vetat att han vill bli polis. Han får
frågan om vad man ska satsa på för att
komma in på polisutbildning:
- Man ska satsa på språket och på
det fysiska! Modersmålet, att läsa och
skriva, är jätteviktigt – och det kan
man öva upp!
När Christoffer reste på nytt till
Tammerfors för psykologiska test och
intervjuer hade han förberett sig väl i
Kronoby. Där hade man också övat på
det som är viktigt vid ett möte och en
intervjusituation. Och det lönade sig!

Mycket fysiskt program
Förutom språk är det mycket fysisk
träning på programmet i Kronoby.
Allt bygger på att man ska klara av de
testgränser som gäller för att komma
in till Polisyrkeshögskolan. Man löp-

Kronobyeleverna besöker Polisyrkeshögskolan i Tammerfors

tränar för att förbättra sin tid på 1500
meter, man tränar på gym för att dra
tillräckligt många armhävningar, man
gör det nordiska simprovet som är ett
krav i Tammerfors.

under handledning.
- Bra utrustning, feedback och kloka
träningsråd är viktigt.

- Vi har en bra stämning, vi pushar
varandra också när det gäller att träna
och utvecklas. Speciellt vi som bor på
skolans internat har mycket stöd av
varandra, säger Christoffer.
Hemma i Petalax hade han snickrat
ihop en egen koordinationsbana att
träna på. Men i Kronoby märkte han
att det nog lönar sig att träna sådant

Christoffer gillade att bo på internat i Kronoby

Han nämner också en annan fördel
med boendet. När man har ett fysiskt
program och behöver träna är det
viktigt att man äter rätt. Då de flesta
målen ingår i boendet får man en
allsidig kost och behöver inte fundera
på det. Sedan kan man emellanåt göra
mat tillsammans med kompisarna.

Vill vara fältpolis
Om man frågar Christoffer Snickars
hur han vill vara som polis, kommer
han in på språk och attityd. Han vet att
det behövs poliser som kan svenska,
speciellt i Österbotten, och det är
viktigt för honom.
- Jag är av den praktiska typen och
vill nog helst jobba på fältet, nära
människorna. Utredningar och alltför
mycket skrivbordsarbete känns inte
riktigt som min grej. Fast man ska nog
vara beredd på olika slags uppgifter,
tänker han ändå.
Han skulle gärna jobba i Vasa, men
kan också tänka sig andra orter. Fast
han är också öppen för finska orter
och nämner Kuopio som exempel.
- Men kanske inte ändå i en stor stad
som Helsingfors, i alla fall inte om jag
får välja själv!
Han nämner också den vanliga
missuppfattningen om att poliser
är stöddiga typer som vanligt folk
nästan inte vågar tilltala. Den bilden
vill han inte leva upp till. Han vill i
stället bli en polis som det är lätt att ta
kontakt med.

Intressanta ämnen
- Vi har gjort flera intressanta
studiebesök med vår linje, berättar
Christoffer. Olika gästlärare som
kommer på besök har också gett
intressant information om hur
mångsidigt polisyrket kan vara.
Vi hade t.ex. nyligen besök från
Integrationsenheten i Jakobstad. Det
är bra att kunna förstå vilken situation
invandrarna befinner sig i här i Finland.
Vid Kvarnen i Kronoby studerar
många invandrare på de svenska
och finska språklinjerna. Det ger
en möjlighet att på nära håll se och
lära sig mera om olika kulturer. Vid
Polisyrkeshögskolan i Tammerfors
säger man att Finland i framtiden
kommer att behöva mera poliser som
har erfarenheter av andra kulturer.

På Samhälle Finland ger man allt när det är test på löpbanan

Och det viktigaste...?
Christoffer funderar inte speciellt
länge när han får frågan om vad han
tycker är det allra viktigaste för att
studera till polis.
- ”Sinne för polisyrket”, skulle jag
säga! Med det menar han allt sådant
som är viktigt både i studierna i
Kronoby, i Tammerfors och när man
är polis.
- Det handlar mest om självdisciplin
och attityd, att man orkar pusha sig
själv för att utvecklas. Och pusha och
hjälpa andra, det är också viktigt för
att det ska bli en bra stämning som
alla har nytta av!
Alla kan utvecklas inom sina
svagare områden, tycker Christoffer.
Han anser att Kvarnens förberedande
utbildning är lagom lång för att man
ska hinna förbättra sina chanser till
testerna i Tammerfors. * * *

Tema: ”när man går i stora skor, lämnar
man stora spår efter sig”

