
GILLEINFOSeptember 2018

Torsdagen den 6 september 
kl. 15.30
l Exkursion för medlemmar till 
Fazer i Vanda
Efter exkursionen middag 
i Donatorn
  
Torsdagen den 13 september 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Vd och koncernchef 
Peter Wiklöf, Ålandsbanken:          
Ålandsbanken – vi går vår egen 
väg

Tisdagen den 18 september 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Verksamhetsombud 
Sebastian Gripenberg, 
Svenska folkskolans vänner:
GDPR och föreningar 

Torsdagen den 20 september 
kl. 18.00
l Gilleafton   
EM Mika D. Rubanovitsch:
Säljuppror!
   
Torsdagen den 27 september
l Handelsgillet ser musikalen 
Chess på Svenska Teatern        

Medlemsenkät första 
veckan i september
En enkät, som riktar sig till hela medlemskåren, utförs 
första veckan i september. Alla Gillemedlemmar som 
till kansliet uppgivit en e-post adress får en elektro-
nisk enkätlänk, övriga får enkäten som ett traditio-
nellt brev med svarskuvert. 

Det är viktigt att så många som möjligt delger sin 
åsikt om Handelsgillets verksamhet och den linje 
styrelsen valt för att driva verksamheten. 

Hösten är här
Efter sommaren, med bland annat en väl arran-
gerad tisdagslunch i Tallinn och en glad Gillekräft-
skiva, kör programmet igång igen torsdagen den 6 
september med en utfärd för medlemmar till det nya 
Fazer Experience Visitor Centre i Vanda.

Starten går klockan 15.30 med buss från Kaserntor-
get. Efter exkursionen intas middag i Donatorn. 

Följande vecka inleds den sedvanliga programsä-
songen enligt uppgifterna i detta Gilleinfo, notera 
dock att vi inte har någon Gilleafton den 27 septem-
ber, eftersom vi då ser musikalen Chess på Svenskis. 

Notera också redan nu måndagen den 5 november. 
Då arrangerar vi årets aktualitetsseminarium med 
Nordentema tillsammans med Hanken och Ekono-
miska Samfundet på Hanken. 

Webbplatsen www.handelsgillet.fi uppdateras 
kontinuerligt med aktuell information om dessa och 
övriga kommande evenemang. 

Å kansliets vägnar välkommen att delta i Gilleaftnar, 
Tisdagsluncher och övrigt program. 

Och sist men inte minst: Kom ihåg att svara på enkä-
ten!

Clarissa Köhler 
verksamhetsledare 



Torsdagen den 13 september kl. 18.00

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, Ålandsbanken:

Ålandsbanken 
– vi går vår egen väg
I en värld där alla banker börjar se likadana ut 
till följd av digitaliseringen och omfattande nya 
regelverk fortsätter Ålandsbanken att gå sin egen 
väg. Under presentationen visar Peter Wiklöf  hur 
Ålandsbankens grundvärderingar lett till att ban-
ken regelbundet väljer att gå en annan väg än 
den som samtliga storbanker har valt.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Stekt jätteräka, 
fänkål-rödlökssal-
lad och avocado-
yoghurt
l Kycklinggryta 
med texmex-ris

Torsdagen den 6 september kl. 15.30

Besök på Fazer Experience Visitor Centre 

Sött och gott
Start från Kaserntorget klockan 15.30 till Fazer i Vanda, 
guidning mellan ungefär klockan 16.30 och 17.30. Start tillbaka 
kl. 17.30 eller då guidningen är klar.

Priset för exkursionen är 20 euro och inkluderar bussresa tur och 
retur samt guidningen. Efteråt middag i Donatorn till sedvanligt 
Gilleaftonspris, betalas på plats. Det finns ännu några platser kvar, 
så anmäl dig nu!

Exkursion
Middag 
klockan c. 18.00

l Gillets fisktallrik 
l  Köttbullar med 
potatismos 



Tisdagsluncher i september

Den 18 september kl. 12.00
Verksamhetsombud Sebastian Gripenberg, Svenska folkskolans vänner: GDPR och föreningar

Torsdagen den 20 september kl. 18.00

EM Mika D. Rubanovitsch:

Säljuppror!
Hur många är inte de organisationer som gått vilse 
i djungeln som uppstod då säljfunktionen automa-
tiserades? 

Vilka har förstått digitaliseringens betydelse för 
säljprocesserna? 

Anförandet baserar sig på Rubanovitsch nyaste 
bok, Myyntikapina, som blivit en storsäljare 
www.myyntikapina.fi.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Kyckling-caesar-
sallad
l Ugnsstekt regn-
bågsforell, hol-
landaisesås och 
timjanpotatis

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

Torsdagen den 27 september kl. 18.15

Svenska Teatern

Handelsgillet ser Chess
Musikalen Chess av Benny Andersson, Tim Rice 
och Björn Ulvaeus har satts upp i över 20 länder. 
Nu har turen kommit till Finland.

Gillets sällskap träffas klockan 18.15 på Svenska 
Teatern för ett glas skumvin, en liten skagenca-
napé och en laxtartar. Samtidigt får vi lyssna till 
Henrik Wikström som presenterar produktionen.

FULLBOKAD.

Musikal



Klubbkalender september 2018
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Berättarcaféet 
Sammankomst tisdagen den 18 september 
kl. 14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas till 
lasse.kusenius@gmail.com

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna den 3 
och 17 september. Mästerskapstävlingarna bör 
spelas enligt schemat. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00 i Wiborg och Klubbrum-
met, den 12 september i Donatorn. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

Börsgillet
Börsgillet besöker Aktia på Georgsgatan 23, 
6 vån. måndagen den 10 september kl. 18.00. 
Anförande av Jerker Hedman: Direkta aktie-
placeringar eller via aktiefond?
Anmäl till kansliet per 7.9.2018.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 

Frimärksgillet
Möte tisdagen den 18 september kl. 18.00 i 
Koffen. Finn Sumelius håller ett anförande om sin 
tyska samling. Vi avslutar sedvanligt mötet med 
en auktion, så ta med objekt om du har något 
du vill ha med på auktionen. Alla är välkomna, 
nya såväl som gamla samlare.

Gillekockarna
Onsdagen den 12 september kl.17 kockkväll på 
Steinerskolan, temat är höstmat.

Golfgillarna
Tävlingar i september äger rum den 4 september 
på Talma, den 11 september påMaster,  den 18 

421493

september på Ringside och den 25 september 
årets sista tävling på Pickala/Seaside.

Jazzgillarna
Höstens första träff tisdagen den 25 september 
kl. 18.00 i Donatorn. Närmare uppgifter om kväl-
lens tema meddelas senare i separat kallelse.

Juniorklubben 
Kontakta Robin Nygård, robin@nordicopulence.
com för mer information.

Vinklubben
Tisdagen den 11 september aväts en vinmiddag 
på Restaurang Vinkkeli kl. 18.00. Inbjudan är ut-
sänd och det är fullt. Vi tar dock emot anmälan 
till väntelista.
Tisdagen den 25 september har Vinklubben ett 
Far- och son evenemang kl. 16.00–18.00 i kabinett 
Hartwall. Tre viner samt tilltugg serveras till en 
kostnad av 20 euro. Välkomna!

Whiskygillet
I september är tunnorna förseglade. Flänsar och 
sigill bryts i oktober.
Information om verksamheten och kommande 
träffar fås av Whiskyhövding Christian Wentzel, 
christian.wentzel@asemanlapset.fi, 040 900 4889

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Start redan måndagen den 27 augusti kl. 18.00 
med sångövning och sits i Donatorn.
Tisdagsövningar i september:  4, 11 och 18 
september i Donatorn. Den 25 september hålls 
övningen i ett kabinett som aviseras separat.
Alla sångintresserade Gillebröder, som har 
intresse att ansluta sig till Frihetsbröderna ombes 
ta kontakt med dirigent Jan Westerlund: jan.
westerlund@kolumbus.fi eller 0400 319 772.
Man kan komma upp vilken tisdag som helst 
enligt överenskommelse med dirigenten.


