
Toiminta
EdunvalvontaVirallisissa koulutus- ja sosiaalipoliittisissaasioissa HTO ry vaikuttaa yhteistyössä opiskeli-jakunta METKAn sekä usein myös muiden opis-kelijayhdistysten kanssa. HTO on jäsenenä myösopiskelijoiden tukijärjestö Nyyti ry:ssä.
LiikuntaHTO ry järjestää säännölisen epäsäännölli-sesti pienimuotoisia liikuntatapahtumia. Vii-me vuosina olemme järjestäneet esimerkiksilaskettelureissuja Himokselle, Beach Volley -kesäturnausta sekä erilaisia lajikokeiluja.
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KerhotoimintaHTO tukee mielellään kaikille tekniikan opiskeli-joille avointa kerhotoimintaa. HTO:n alla toimiitällä hetkellä esimerkiksi lautapelikerho, mikäkokoontuu kerran kuukaudessa. Jos haluat pe-rustaa jonkin kerhon, niin ota rohkeasti yhteyttäHTO:n hallitukseen.
ExcursiotHTO pyrkii järjestämään muutaman excursionvuodessa ja ottaa mielellään ideoita vastaanuusista vierailukohteista.

Hupi- ja kulttuuritoiminta
HTO järjestää vuosittain useita tapahtumia. Tun-netuin ja ehdottomasti perinteikkäin näistä ta-pahtumista on kaksi kertaa vuodessa järjestet-tävät Tursajaiset. Tapahtuma on suunnattu juu-ri aloittaneille tekniikan opiskelijoille, eli tursail-le, mutta vuosittain sinne eksyy myös muidenkinalojen eudstajia.

Kevään 2010 Tursajaiset
Toinen viime vuosina suosioon noussut tapah-tuma on Esileikki, mikä näyttäisi tulleen jäädäk-seen. Tapahtumaan osallistuu vuosittain satojaopiskelijoita.
Jalansijaa HTO:n tapahtumakentällä on haalinutmyös live-musiikin tapahtuma Valurauta (enti-set Hevibileet). Tapahtuma on suunnattu etenkinraskaan musiikin ystäville.

Kevään 2015 tapahtumia14.1. Esileikki6.2. Himos-reissu11.2. Tursajaiset18.2. Valurauta*
*HTO pidättää oikeudet muutoksiin

Helsingin Tekniikan Opiskelijat
HTO ry

”Opiskelu ilman oheistoimintaa on vain

koulunkäyntiä ja koulunkäyntihän on

tunnetusti tylsää!”



Niin mikä saakelin HTO?
HTO ry on vuonna 1974 perustettu opiskelijayh-distys, mutta sen juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkupuolelle asti Toverikunnan muodossa.

Vaikka HTO:n toiminta keskittyy pääasiasa Bule-vardin, Albertinkadun ja Kalevankadun toimipis-teille, ovat jäsenkelpoisia kaikki Metropolian tek-niikan ja liikenteen alojen opiskelijat. HTO:lla eikuitenkaan ole tapana kysellä jäsenkirjaa, vaankaikki ovat tervetulleita yhdistyksen toimintaanmukaan.
HTO toimii yhteistyössä Metropolia Ammatti-korkeakoulun Opiskelijakunta METKAn kanssa.Yhdistyksen toimintaan kuuluu opiskelijoidenedunvalvonta sekä erinäisest koulutus- ja sosi-aalipoliittiset asiat, unohtamatta tietenkään ta-pahtumien järjestämistä ja hauskanpitoa.

Kuka pistää rattaat pyörimään?
HTO:n hallitus valitaan vuosittain yhdistyksensyyskokouksessa. Hallitukseen valitaan tällöinpuheenjohtaja ja 4-10 hallituksen jäsentä. Eh-dolle voi asettua yhdistyksen jäsenet.
Yhdistyksen toiminnassa on hallituksen lisäksiaimo joukko tutoreita, vanhoja hallituksen jäse-niä ja muita remmiin eksyneitä aktiiveja.
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Mitäs muuta?
HTO:n toimisto on aina avoinna, kun joku halli-tuksen jäsenistä on paikalla. Toimistolle voi täl-löin tulla tekemään läksyjä, hakemaan kahvia taimuuten vaan juttelemaan. Toimistolta voit lisäk-si ostaa haalarimerkkejä sekä lippuja tuleviin ta-pahtumiin. Myymme usein myös lippuja muidenopiskelijayhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Mites ne haalarit?
Haalarit ovat olennainen osa opiskelijakulttuu-ria. Metropolian tekniikan ja liikenteen haalaritovat valko-oranssit. Tarkempaa lisätietoja haa-lareiden hankinnasta saat asioimalla esimerkik-si toimistollamme tai olemalla muulla tavoin yh-teyksissä. Hyllystä löytyy suoraan noudettavaksimuutama pienempi koko rahaa vastaan.
Tilaamme uuden erän haalareita heti, kun olem-me saaneet sponsoreita tarpeeksi. Voit kunnos-tautua hankkimalla sponsorin haalareita vartenja saaden näin haalarit itsellesi ilmaiseksi.

Haalareita vuoden 2011 Laskiaisriehassa
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