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Työkanava
Helsingin

Helsingin Työkanava ry

HeTy:n
Viikkotiedote

HeTy avoinna 
arkisin klo 8-16.

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 27.4.
musiikkiTalo

‘signen mestat - fotoja stadista ennen ja nyt’ näyt-
telyssä on esillä signe Branderin vanhoja kuvia 
1900-luvun alun Helsingistä, joiden rinnalle on 
koottu tämän päivän kuvia samoista paikoista.

lähdetään HeTy:stä klo 12.45.

mannerheimintie 13 a
Vapaa pääsy!

viikolla 17
23.-27.4.  

HeTyn Kanttiini
RUNOSUONI klo 13.00

Runoryhmä maanantaisin joina
ei ole viikkotapaamista.

Ota mukaan runollinen mielesi
ja lempirunosi. 
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Makkarastroganoff ja
 keitetyt perunat - L, G
Kana keitto & crostenja - L, G
Lihapata ja riisi - L
Lohipyörykoitä  ja muusi - L
Kasviscurry ja riisi - L, G

L - Laktoositon  G - Gluteeniton

23.-27.4.2018Viikko 17



Opintopiirit 

aloittelijan kurssi
laitteen hallinan perusteet
- 30.4.-4.5. klo 9.00-12.00

Hinnasto

Viikolla 17 alkavat kurssit

Viikolla 18 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 11.30-12.30 Pelikerho
klo 12.30-13.30 Valokuvaryhmä
klo 12.45-13.30 Työnhakuvalmennus
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 14.00-15.30 karaokeryhmä
klo 11.30-13.00 Ruotsin kielen ryhmä
klo 13.00-15.00 Ekoaskartelu
klo 10.00-11.30 suomiCafen levyraati

SuomiCafe
Perjantaisin klo 10.00-11.30

Office aloittelijoille 3:
MS PowerPoint esitysgrafiikan perusteet
- 23.-27.4. klo 9.00-12.00

kuvankäsittely
Paint.net @ ja a-tutkintokurssi 
- 23.-27.4. klo 8.30.-11.15

kertausta ja kokeiden suoritusmahdollisuus

- 30.4.-4.5. klo 8.30.-11.15

kymmensormijärjestelmä
ma-to
- 23..4. klo 12.00-1430 24-26.4. 11:30-14:45

adobe illustrator
kuvitus  ma, ke-pe.
- 30.4 klo 12:00-14:30 2.-4.5. klo 11.30-14.45

Talous- ja sosiaalineuvonta
keskiviikkoisin klo 10.-13.00
 - Ilmoittautuminen: sosiaalineuvonta@hety.fi

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


