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Työttömät
Helsingin

Viikko 16

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

Perjantairetki 21.4.  klo 13.00
TALVIPUUTARHA

Helsingin kaupungin Talvipuutarha on ollut yli 
120 vuotta kaupunkilaisten virkistys- ja kohtaus-
paikka. Hienostunut eksoottisten kasvien keidas 
kutsuu viherretkelle kaikkina vuodenaikoina. 
Kasvien lisäksi kävijöitä ilahduttavat altaassa 
uiskentelevat karpit.

   Lähdemme klo 12.30 HeTy:stä josta matkaamme 
osoitteeseen Hammarskjöldintie 1. Voit myös 
saapua suoraan puutarhaan

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

Huom! Alaoven ollessa suljettuna soita toimiston 
numeroon 045 874 8467 - tai paina HeTy:n summeria.

HeTy:n kanttiini avaa 
ovensa myöhemmin 

keväällä!

Katajanokan kevät - valokuvauspaja 
30.3.-20.4. TORSTAISIN KLO 13.00-15.00

HeTy järjestää valokuvanäyttelyyn huipentuvan 
kuvauspajan, jonka teemoina on arjen positiiviset asiat. 

Kuvaus tapahtuu Katajanokan alueella, ja kuvia 
voi ottaa vaikka kännykällä. 

Osallistuminen ei vaadi aikasempaa kokemusta.
 

Paja totetutetaan yhteistyönä Metropolian sosionomi- 
opiskelijoiden sekä Maali-hankkeen kanssa.
Tarkempia tietoja löydät verkkosivuiltamme.

Pajan yhteyshenkilönä Tomii David Lee.

david.lee@hety.fi  



Opintopiirit 

Digikuvaus - kurssi peruuntunut.
Järjestetään myöhemmin keväällä.

Tietoaineistot taulukoissa MS Excel 2016
@- ja A-tutkintokurssi
- 18.-21.4. klo 8.30-11.15

Kuvankäsittely Paint.net
@- ja A-tutkintokurssi
- 24.-28.4. klo 8.30-11.15

Kuvankäsittelyn peruskurssi
Photoshop CS5.0
-24.-27.4.  ma klo 12.00-14.30 ti-to klo 11.30-14.45

Aloittelijan internet:
Tiedonhaku ja sähköinen asiointi
- 24.-28.4. klo 9.00-12.15

Tietokoneen käyttöä aloittelijoille: 
Laitteen hallinnan perusteet
- 18.-21.4. klo 9.00-12.15

Hinnasto

Viikolla 16 alkavat kurssit

Viikolla 17 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 kirjastossa tarjoaa SPR 
verenpaineen ja verensokerin mittausta 
joka neljäs viikko. 

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

Seuraavan kerran 20.4.

SPR:n Terveyspiste

Ma klo 10.00-11.00 Uutisryhmä
Ti klo 13.00-15.00 Työnhaku- 
     ja uravalmennus
Ke klo 12.30-14.00 Englanninryhmä 
Ke klo 9.30-11.30 Akvarelliryhmä
To klo 11.00-11.40 Kävelyretki
To klo 12.30-14.00 Ranskanryhmä
To klo 13.00-15.00 Kahviryhmä

Loppukevään kurssikalenteri
julkaistu verkkosivuillamme! 

SuomiCafe
Perjantaisin klo 10.00-11.30

Kuvankäsittely Paint.net @- ja A-tutkintokurssi 
-6.-10.3. klo 8.30-11.15


