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Työttömät
Helsingin

Viikko 8

HeTy avoinna 
arkisin klo 8-16.
Päivän lehdet, ilmainen aamupuuro, edullista 
kahvia ja ruokaa, tietokoneet käytettävissä.

Perjantairetki 24.2.  klo 13.00
PÄIVÄLEHDEN MUSEO

Päivälehden museo kertoo median historiasta, 
nykypäivästä ja tulevaisuudesta sekä sanan-
vapauden toteutumisesta meillä ja muualla. 
Museoon on vapaa pääsy ja kaikki toiminta on 
yleisölle maksutonta.

 RETKELLÄ OPASTUS!

   Lähdemme klo 13.00 HeTy:stä josta mat-
kaamme museolle osoitteeseen Ludviginkatu 2-4.

Matkaohjeet hetyyn

HeTy auttaa ja tukee työttömiä palaamaan takaisin työelämään 
tai löytämään koulutuspaikan. HeTy:ssä voit ruokailla edullisesti, 
osallistua ilmaisille retkille ja vaikkapa petrata kielitaitoasi ryhmissä.
  HeTy pyörittää myös koulutuskeskusta joka tarjoaa kattavan 
paletin erilaisia atk-kursseja aina atk:n perustaitojen opettelusta 
vaativiin erityistason kursseihin.

Katajanokanlaituri 4 k 6 00160  Helsinki
Puh. 045 874 8467

koulutuskeskus@hety.fi

HeTy:n toimisto

Vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan! 
Yhteydenotot: hety@hety.fi

Tutustu toimintaamme tarkemmin 
kotisivuillamme osoitteessa www.hety.fi

Perjantai-retket ovat aloittaneet toimintansa 
taas! 17.2. kohteena Päivälehden museo!

HeTy:n ATK kurssit alkoivat 6.2.2017.  Alku-
kevään kurssitarjonta nähtävissä HeTy:n 
verkkosivuilla. Torstain kävelyretket sekä 
SuomiCafe ovat myös aloittaneet toimin-
tansa. Muu toiminta jatkuu myöhemmin 
keväällä.

Nuuksion Luontoretki 19.10

Lähdemme HeTystä suoraan aamupuuron 
jälkeen noin kello 9.

Kuljetus kimppakyydillä, ajoaika 40 minuuttia.
Retken vetäjänä toimii Toivo Koivisto.

Ilmoittaudu retkelle HeTyn toimistoon, puh. 
0458748467, tai koulutuskeskus@hety.fi

Huom! Alaoven ollessa suljettuna soita toimiston 
numeroon 045 874 8467. 

HeTy:n kanttiini avaa 
ovensa myöhemmin 

keväällä!



Opintopiirit Hinnasto

Viikolla 8 alkavat kurssit

Viikolla 9 alkavat kurssit

Jos et pysty osallistumaan kurssille, 
ilmoita siitä viipymättä HeTyn 
toimistoon,  jotta seuraava saa paikkasi.

Koko kurssiohjelma sekä kurssiesittelyt 
nettisivuillamme osoitteessa www.hety.fi

Opintopiireihin osallistuminen on maksutonta.

HeTy Koulutuskeskus
Kurssit kestävät maanantaista perjantaihin. 
Perjantaisin on ajokortti-
moduuleista koe. Jos et halua osallistua 
kokeeseen viikon kurssin jälkeen tai koe ei 
ole mennyt läpi, voit suorittaa kokeita myös 
”kertauskurssit ja näyttökokeet” -viikolla.

Jäsenhinta

35€ 
40€
55€
65€

100€
120€
120€
120€

6€/ vuosi

25€ 
30€
45€
55€

Aloittelijoiden kurssit 
Muut peruskurssit 
Jatkokurssit 
Office AB moduulit 
 
Jäsenmaksu

Perushinta
Työssäkäyville

HeTy:n kokoushuone 1:ssä tarjoaa SPR 
verenpaineen ja verensokerin mittausta 
joka neljäs viikko. 

Keskustelua ajankohtaisista aiheista suomen- 
kielellä, sekä kulttuurivaihtoa osallistujien 
kesken. Tervetuloa maahanmuuttajat & 
kantasuomalaiset!

Toiminta jatkuu myöhemmin keväällä.

SPR:n Terveyspiste

To klo 11.00-11.40 Kävelyretki
 

Muut piirit aloittavat toimintansa 
myöhemmin keväällä.Alkukevään kurssitarjonta julkaistu 

HeTy:n verkkosivuilla!

SuomiCafe
Perjantaisin klo 10.00-11.30

MS Excel 2016 @- ja A-tutkintokurssi 
-27.2.-3.3. klo 8.30-11.15

Esitysgrafiikka MS PowerPoint 2016 @ ja A-tutkintokurssi 
-20.-24.2. klo 8.30-11.15

Office aloittelijoille 1 – MS Word 2016 tekstinkäsittelyn perusteet 
 - 20.-23.2. klo 9.00-12.15

Office aloittelijoille 2 – MS Excel 2016 
 - 27.2.-2..3. klo 9.00-12.15

Vektorigrafiikan peruskurssi Illustrator CS5.0
-20.-23.2.  ma klo 12.00-14.30 ti-to klo 11.30-14.45

Weebly kotisivut peruskurssi
-27.2-2.3.  ma klo 12.00-14.30 ti-to klo 11.30-14.45


