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Työkanava
Helsingin

Viikko 8

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

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: koulutuskeskus@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.

Perjantairetki 23.2.  klo 14.00
MaailMa ja Me - kerToMus Helsingin

diakonissalaiToksesTa 1917

kenttätyössä työläiskortteleissa diakonissat kohtasi-
vat hädän, kulkutaudit, elintarvikepulan ja nälän sekä 

kasvavan levottomuuden.
diamus -  Helsingin diakonissalaitoksen museo

lähdetään HeTy:stä klo 12.20.

alppikatu 2

viikolla 8
19.-23.2.  

HeTyn Kanttiini

Päivittäin vaihtuva lounas 
 ruokailu klo 11.00-12.30.

Lisäksi tarjolla kahvia ja teetä!

Perjantaisin klo 10.00-11.30
SuomiCafen oma levyraati!

Omia suosikkiaritistejasi ryhmän jä-
senten kuultavaksi! Nautitaan 

yhdessä säveltaiteesta.

Järjestämässä Metropolian Ammatti-
korkeakoulun opiskelijat.



Opintopiirit 

aloittelijan internet:
Tiedonhaku ja sähköinen asiointi
-26.2.-2.3. klo 9.00-12.00

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€
80€
65€

100€
120€
120€
120€

6€/ vuosi

25€ 
30€
70€
55€

aloittelijoiden kurssit 
Muut peruskurssit 
jatkokurssit 
Office AB moduulit 
 
jäsenmaksu

Perushinta
Työssäkäyville

Keskustelua ajankohtaisista aiheista suomen- 
kielellä, sekä kulttuurivaihtoa osallistujien 
kesken. Tervetuloa maahanmuuttajat & 
kantasuomalaiset!
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klo 10.00-11.00  uutisryhmä
klo 14.00-16.00  Valokuvausryhmä
klo 13.00-15.00  kahviryhmä
klo 13.30-15.00  Teatteriryhmä
klo   9.30-11.30  kuvataideryhmä
klo 11.30-13.00  englannin kielen ryhmä 
klo 13.00-14.00  liikuntaryhmä
klo 11.30-13.00  ruotsin kielen ryhmä
klo 13.00-15.00  ekoaskartelu

SuomiCafe
Perjantaisin klo 10.00-11.30

aloittelijan kurssi:
laitteen hallinnan perusteet
-19.-23.2. klo 9.00-12.00

Esitysgrafiikka
Ms PowerPoint 2016 @ ja a-tutkintokurssi
-19.-23.2. klo 8.30.-11.15

Tietoaineistot taulukoissa
MS Excel 2016 @ ja A-tutkintokurssi
- 26.2.-2.3. klo 8.30.-11.15

Talous- ja sosiaalineuvonta
keskiviikkoisin klo 10.-12.00
 - Ilmoittautuminen: sosiaalineuvonta@hety.fi

Pauliina Peiponen neuvoo sosiaali-, talous- ja velka-
asioissa. HeTyn asiakkailla on mahdollisuus varata
aikoja ilmaista henkilökohtaista neuvontaa varten.

Taulukkolaskenta MS Excel 2016
AB-tutkintokurssi
-19.2.-1.3. klo 15.00-17.30


