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GILLEINFO
Handelsgillets 160-års
jubileumshöst är här
Detta Gilleinfo är det första efter en händelserik
sommar. Gillet besökte i juni Villnäs, Gullranda och
Nådendal och har därutöver upplevt en mycket
lyckad teaterkväll med Okänd soldat i Harparskog
och Gillets traditionella kräftskiva i festsalen i augusti.
Den 7 september ordnas en utfärd för medlemmar till
Mannerheims jaktstuga i Loppis. Därefter inleds den
sedvanliga programsäsongen enligt uppgifterna i
detta Gilleinfo.
Nytt är att Gilleaftnarnas traktering och program
från och med hösten utvärderas genom att Klubbhövdingarna under kvällens lopp tar emot feedback och sammanställer den för kansliet. Utvärderingsblanketterna på baksidan av dryckeslappen
används alltså inte längre.
Notera också att vi blivit ombedda att meddela bindande antal personer som deltar i middagen under
Gilleaftnarna till restaurangen redan på onsdagar
klockan 14.00. Det innebär att man vid anmälan
ska meddela ifall man inte stannar på middagen.
Naturligtvis kan man som hittills komma in för att
lyssna till föredraget utan att ha förhandsanmält sig
och givetvis gör både kansliet och restaurangen som
hittills det som är möjligt för att beakta anmälningar
som inkommit efter deadline.
Ett viktigt datum att notera är lördagen den 25 november då Jubileumsfesten på Fiskis går av stapeln,
anmälan till den öppnas på Gillets webbplats den 5
september klockan 10.00.
Webbplatsen handelsgillet.fi uppdateras kontinuerligt med aktuell information om kommande evenemang.
Å kansliets vägnar ett varmt välkommen, bästa medlem, att delta i såväl Gilleaftnar, Tisdagsluncher som i
övrigt program!
Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Aktualitetsseminarium
torsdagen den 9 november
Handelsgillets, Ekonomiska Samfundets och Hankens årliga ekonomiska seminarium
med rubriken Finlands ekonomiska framtid hålls på Hanken torsdagen den 9 november klockan 13.45.
Föreläsare är bland andra Jacob Wallenberg och Peter Vesterbacka. Panelen består preliminärt av Christina Dahlblom, Heidi Schauman och Juhana Vartiainen.
Seminariet avslutas med en brasdiskussion, ledd av Tuomas Enbuske, som intervjuar
Jan Vapaavuori.
Konferencier är Juhani Seppänen.
Kruxa alltså för 9.11 i din kalender! Det slutliga programmet publiceras i slutet av
september i seminarieinbjudan.
Välkommen!
Kaj Nordström
ordförande för seminariekommittén

Gilleafton
Torsdagen den 14 september kl. 18.00
Museilektor Anna Finnilä, Helsingfors stadsmuseum:

Från hantverkarnas rike
till en snabbt växande
industristad
Museilektor Anna Finnilä vid Helsingfors stadsmuseum
visar bilder och berättar om livet i Helsingfors i mitten av 1800-talet då Handelsgillet grundades. Hon
presenterar såväl utvecklingen av näringsgrenar som
stadsbornas vardag och fest under den tidsperiod
då ångmaskinerna togs i bruk i fabrikerna och Zachris
Topelius skrev populära artiklar i Helsingfors Tidningar.

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98, info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi

Middag
klockan 19.00
l Sillkaviar med

rucolasallad
l Kyckling i kokos-

sås

Gilleafton
Torsdagen den 21 september kl. 18.00
Styrelseordförande Mikael Lilius:

Wärtsilä – från verkstadsbolag till teknologikoncern

Middag
klockan 19.00
l Skärgårdstallrik
l Köttbullar på nöt

i peppargräddsås

Wärtsilä är ett av Finlands kändaste industribolag med
en historia som sträcker sig ända till år 1834, bortom
vårt lands nuvarande östgräns. Styrelseordförande
Mikael Lilius berättar hur bolaget under årtiondenas
lopp har vuxit till ett genuint globalt teknologiföretag
och hur Wärtsilä idag förnyar världens sjöfart och energiförsörjning genom att satsa starkt på innovation och
produktutveckling.

Gilleafton
Torsdagen den 28 september kl. 18.00
Kommendör Jörgen Engroos, Nylands Brigad:

Försvarsmakten i en
osäker omvärld
Finland och hela Europa har under de senaste åren
upplevt flera kriser som direkt påverkar säkerheten,
både internt och externt. Kriserna och förändringarna
har varit svåra att förutspå och tiden att reagera
har blivit allt kortare. Detta medför nya utmaningar
för både internationellt samarbete och nationellt
försvar. Vissa kriser är territoriella, lokala kriser, andra
är globala. Som nya allvarliga hotbilder kan nämnas
hybridhot, cyberhot och terrorism. Försvarsmakten
måste vara beredd att försvara Finland och svara mot
hot som kan vara aktuella idag samt hotbilder som är
tänkbara i framtiden.

Tisdagslunch i september
Den 19 september kl. 12.00
Gillebroder Ralf Ramm-Schmidt:
Arcegubbarnas Atlantsegling hösten 2016

Middag
klockan 19.00
l Riven mör oxe

och batat
l Strömmingsbiffar

med smetana och
löksås

421493

Klubbkalender september 2017

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna
den 4 och 18 september kl. 17.00. Mästerskapstävlingarna fortsätter enligt schema.
Gruppspelen i snooker ska vara spelade
före den 26 september.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. Före detta
kursdeltagare övningsspelar på onsdagar
mellan kl. 12.30. och 16.45
BusinessKlubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
BörsGillet
För september månads program hänvisas
till webben och separat kallelse.
Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
FrimärksGillet
Möte onsdagen den 6 september kl. 18.00
i Koffen. Nils-Johan Ilmoni berättar om
sitt första år som frimärkssamlare. Mötet
väljer också ansvarspersoner för klubben.
Mötet avslutas med auktion. Såväl nya
som gamla frimärkssamlare är välkomna till
våra möten.
GilleKockarna
Onsdagen den 13 september kockkväll på
Steinerskolan, temat är skaldjur.

GolfGillarna
GG Touren fortsätter med spel den 5
september i Hangö, den 12 september på
Master, Forest, den 17 september på Virvik
och den sista tävlingen på Talma, Laakso.
Anmäl dig via www.handelsgillet.fi – klubbar – GolfGillarna – Anmäl dig. Välkomna
alla GolfGillare!
JazzGillarna
Höstens första träff tisdagen den 26 september kl. 18.00 i Koffen.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen niklas.korhonen@gmail.com för mer information..
Vinklubben
I september resa till Portugal, resan (18–23
september) är fullbokad.
WhiskyGillet
En av hösten färger är brunt, vilket vi även
igenkänner i drycken vi hyllar.
Flänsarna och sigillen bryts i kabinett
Sinebrychoff, onsdagen den 20 september väl uret slagit 17. Anmälan till Christian
Wentzel, christian.wentzel@asemanlapset.
fi per den 13.9. Kabinettet bjuder som
bekant på begränsat antal stolar, så först
till kvarn…
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar på tisdagarna den 5, 12, 19
och 26 september kl. 18.00 i Donatorn.
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Berättarcaféet
Sammankomst tisdagen den 19 september
kl. 14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas
till Lasse Kusenius.

