Februari 2019
Tisdagen den 5 februari kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Verksamhetsledare
Clarissa Köhler:
Om vårresan till Hamburg och
sommarresan i Evert Taubes
fotspår
Torsdagen den 7 februari kl. 18.00
l Gilleafton			
M.Sc. (Econ.)
Sanna Suvanto-Harsaae:
Är Finlands framtid att ha
dotterbolagsstatus?
Torsdagen den 14 februari kl. 18.00
Gilleafton			
Vd, DI Stefan Björkman,
Konstsamfundet:
Konstsamfundet snart 80-årig
uppstickare
			
Tisdagen den 19 februari kl. 12.00
l Tisdagslunch
Gillebroder Nicklas Englund:
Introduktion av företaget
BearingPoint samt trender inom
management consulting
l

Torsdagen den 21 februari kl. 18.00
l Gilleafton		
Docent Mikael Wigell,
Utrikespolitiska institutet:
Världspolitikens utveckling i det
21 århundradet: Trender, aktörer
och strategier
Torsdagen den 28 februari kl. 18.00
Gilleafton
Anders Gardberg, landschef
Saab och Magnus Skogberg,
kampanjchef Gripen för Finland:
Gripen – Finlands nästa jaktplan?

l

GILLEINFO
Fotografering på Gillet
Kansliet publicerar gärna bilder från Handelsgillets
tillställningar på föreningens webbplats och Facebooksida. Den som inte vill synas på bild ombes meddela
detta till kansliet: info@handelsgillet.fi

Midvinterfest
lördagen den 9 februari
Du hinner ännu anmäla dig, anmälningsmodulen
stängs på söndag kväll den 3 februari. Midvinterfest
med festmiddag i Festsalen bjuder på program av
bland andra Akademiska Sångföreningen, trollkonstnären Robert Jägerhorn och Henrik Wikströms orkester.
Priset är 95 euro per person, i vilket ingår välkomstdrink,
middag och nattmat.
Anmälan via www.handelsgillet.fi > Aktuellt senast
söndagen den 3 februari.
Klädsel: smoking eller mörk kostym.

Vårresa i maj till
Hansestaden Hamburg
I maj går Gillets vårresa till Hamburg, resedatum är
13–16 maj och resans pris för fyra dagar är 1 085
euro per person i tvåpersoners rum. Tillägg för
enkelrum 255 euro.
Vårt exklusiva reseprogram finns i sin helhet på
webbplatsen, anmälan öppnas den 4.3.2019
klockan 10.00.
Det finns max 40 platser till Hamburg på
www.handelsgillet.fi/Aktuellt/

Sommarresa i Evert Taubes
fotspår
Efter en paus på några år planeras också en sommarresa, den här gången till Stockholm och Roslagen.
Resedatum är 8–11 juli och resans pris för fyra dagar är
870 euro per person i tvåpersoners rum, enkelrumstillägg
140 euro.
Resan genomförs om det före den 5 april finns 30
bindande anmälningar.
Reseprogrammet i detalj finns på webbplatsen,
anmälan öppnas den 5.3.2019 kl. 10.00.
Det finns max 40 platser till Roslagen på
www.handelsgillet.fi/Aktuellt/

Gilleafton
Torsdagen den 7 februari kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

M.Sc. (Econ.) Sanna Suvanto-Harsaae:

Är Finlands framtid att ha
dotterbolagsstatus?

l Gillets fisktallrik
l Gulaschgryta

från pustan med
kokt potatis

Sanna Suvanto-Harsaae, finsk-danskt styrelseproffs, berättar hur och varför vi ska värna om finskt
ägande.
I fjol valde tidskriften Talouselämä henne till årets
inflytelserikaste kvinna. Hon är en av de inflytelserikaste kvinnorna i Danmark och styrelseordförande
i Altia Abp, TCM AB, BoConcept AS, Babysam AS,
och Footway AB samt viceordförande i Paulig Ab.
Därutöver är Sanna Suvanto-Harsaae styrelsemedlem i SAS AB, Broman group Oyj och liberala tankesmedjan CEPOS
(Center for political studies). Dessutom är hon medlem i Corporate
Governance-fakulteten vid Copenhagen Business School.

Gilleafton
Torsdagen den 14 februari kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

Vd, DI Stefan Björkman, Föreningen Konstsamfundet:

Konstsamfundet snart 80-årig
uppstickare

l Vitello tonnato
l Kyckling Kiev

med bearnaisesås
och ris

Stefan Björkman beskriver dagens Konstsamfundet
och blickar framåt.
Amos Rex, HBL, Stockmann och annat aktuellt.
www.konstsamfundet.fi

Tisdagsluncher i februari
Den 5 februari kl. 12.00
Verksamhetsledare Clarissa Köhler:
Om vårresan till Hamburg och sommarresan i Evert Taubes fotspår

Den 19 februari kl. 12.00
Gillebroder Nicklas Englund:
Introduktion av företaget BearingPoint
samt trender inom management consulting

Gilleafton
Torsdagen den 21 februari kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

Docent Mikael Wigell, Utrikespolitiska institutet:

l Fattoush-sallad

Världspolitikens utveckling i det
21 århundradet:
Trender, aktörer och strategier

l Jägarschnitzel

med svampsås
och potatismos

Världspolitiken skakas av stora förändringar. Föredraget ser till trenderna i världspolitiken, analyserar
scenarier inför framtiden och nyckelaktörerna i
denna utveckling. Står vi på randen till en geopolitisk kris eller kan det internationella samarbetet
återupptas i någon form? Hur ser den kommande
världsordningen ut?

Gilleafton
Torsdagen den 28 februari kl. 18.00

Middag

Anders Gardberg, landschef Saab och Magnus Skogberg,
kampanjchef Gripen för Finland:

l Sallad med

klockan 19.00

Gripen
– Finlands nästa jaktplan?
Försvarsmakten står inför århundradets största upphandling då man
skall ersätta flygvapnets Hornetjaktplan. Saab erbjuder Gripen
som sägs vara det nyaste och vassaste jaktplanet på marknaden,
anpassat till nordiska förhållanden
och hotbilder.
www.saab.fi

Anders Gardberg.

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

melon och rucola
l Kassler med röd-

vinssås och rösti

Magnus Skogberg.

421493

Klubbkalender februari 2019
Berättarcaféet
Inga evenemang i februari.

Golfgillarna
Inga aktiviteter planerade för februari.

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna
den 4 och 18 februari kl. 17.00, 6-red Snooker måndagen den 11 februari kl. 17.00 och
träningsmåndag den 25 februari kl. 17.00.

Historieklubben
Möte måndagen den 4 februari i Donatorn
kl.18.00. Mötet är till sin karaktär ett diskussionsmöte under rubriken Finanskraschen i
slutet på 1920-talet.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

Jazzgillarna
Träff tisdagen den 26 februari kl. 18.00 i
Donatorn. Separat meddelande om programmet.

Börsgillet
Börsgillet möts måndagen 25.2. kl. 18.00 i
Donatorn. Sifter Funds Santeri Korpinen och
Wilhelm Fazer föreläser under rubriken: Hur
hitta placeringsuniversums bästa företag?
Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
Kontakta klubbledare Robin Nygård för
mer information.
Frimärksgillet
Möte onsdagen den 13 februari kl. 18.00 i
Koffen. Kaj Nordström berättar om sin finska
samling. Vi avslutar som vanligt mötet med
en auktion, så ta med objekt om du har
något du vill sälja. Alla är välkomna, nya
såväl som gamla samlare.
Gillekockarna
Kockkväll på Steinerskolan onsdagen den
13 februari kl. 17.00. Tema: Crêpes och
piroger.

Vinklubben
Fredagen den 22 februari kl. 18.00 viner
från vinets ursprungsländer i Donatorn.
Provningsledare är Kristian Stenius. Nya
och gamla medlemmar önskas varmt
välkomna!
Whiskygillet
Tappen sitter stadigt fast i tunnan i februari.
Den lukulliska verksamheten upptas väl
februari övergått till mars. Information om
verksamheten och kommande träffar fås
av Whiskyhövding Christian Wentzel,
christian.wentzel@asemanlapset.fi,
040 900 4889.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 5, 12 och 19
februari kl. 18.00 i Donatorn, den
26 februari övar vi i Wiborg.
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Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

