
GILLEINFOSeptember 2019

Torsdagen den 5 september 
kl. 18.00
l Exkursion för medlemmar till 
Helsingfors observatorium, 
Kopernikusvägen 1 
Efter exkursionen middag på 
observatoriet
  

Torsdagen den 12 september 
kl. 18.00
l Företagsbesök på Kemira Abp, 
Energigatan 4
Kemira Abp  

Tisdagen den 17 september 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch på Föreningen 
Brage, Kaserngatan 28
Handelsgillets styrelse:
Fastighetsprojektet, 
en uppdatering 

Torsdagen den 19 september 
kl. 18.00
l Gilleafton på Hanken, 
Arkadiagatan 22 i auditorium 
Futurum 
Direktör, chefsekonom 
Penna Urrila, EK:
Det ekonomiska läget och 
Finlands utmaningar inför 
2020-talet

Torsdagen den 26 september
l Inget program

Lovande exilstart
Efter en försommar, då klubbarna och kansliet 
packade undan sitt i gårdsfastigheten, startade 
byggprojektet. Klubblokaliteterna och restaurang-
en beräknas stå färdiga före slutet av mars år 2020. 

Gillets verksamhet är följaktligen temporärt förlagd 
utanför Kaserngatan 23, men utan att ha släppt sin 
identifikation med Handelsgillet. 

Handelsgillets medlemmar kan se fram emot en 
höst med program av hög klass. Programsäsongen 
inleds torsdagen den 5 september med en rundtur 
och middag för medlemmar på Helsingfors obser-
vatorium. Därefter följer Gilleaftnar varvade med 
företagsbesök och teateraftnar. 

Verksamhetsutskottets målsättning är att om 
möjligt arrangera ett Gilleprogram per vecka, men 
observera att programmen inte alltid infaller på 
torsdag. 

Föredragen är inbokade på Hanken och restau-
rang Lasipalatsi medan tisdagsluncherna under 
hösten ordnas en gång per månad på Föreningen 
Brage. 

Notera redan nu tisdagen den 5 november. Då 
arrangerar Gillet tillsammans med Hanken och 
Ekonomiska samfundet årets aktualitetssemina-
rium. Platsen är som vanligt i Hankens festsal.  
 
Webbplatsen www.handelsgillet.fi uppdateras 
kontinuerligt med aktuell information om bygg-
projektet och Handelsgillets program. Styrelsen 
informerar också regelbundet i samband med 
olika Gilleevenemang.

Å kansliets vägnar varmt välkommen till en annor-
lunda Gillehöst!  

Clarissa Köhler 
verksamhetsledare



Torsdagen den 5 september kl. 18.00

Guidad rundvandring och middag:

Helsingfors observatorium 
Vi får njuta av en rundtur under svenskspråkig guidning i bygg-
naden, som då den stod färdig år 1834, var sin tids modernaste 
astronomiska forskningsanläggning. Efter guidningen intar vi en två 
rätters middag i Argelandersalen, middagen tillreds av köksmästare 
Markus Aremo. 

Deltagaravgiften om 45 euro per man för guidning och måltid 
med drycker (1 snaps och 2 glas vin) inbetalas i samband med 
anmälan till  Handelsgillets konto FI35 2401 1800 060112.

Gilleafton

Middag 
ca klockan 19.00

l Kallrökt lax, 
räkor, marine-
rad gurka och 
pepparrots-crème 
fraîche
l Majskyck-
lingbröst med 
selleripuré och 
grönpepparsås

Torsdagen den 12 september kl. 18.00

Företagsbesök på Kemira Abp, Energigatan 4:

Kemira Abp
Kommunikationsdirektör Tero Huovinen, och IR-direktör Olli 
Turunen, håller en presentation medan vi får avnjuta en lätt buf-
fémåltid som inbjudna gäster. Notera att presentationen ges på 
finska.

Gilleafton

Middag 
Middagen 
serveras under 
presentationen.



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

Tisdagsluncher i september

Den 17 september kl. 12.00 på Brage, Kaserngatan 28
Handelsgillets styrelse:
Fastighetsprojektet, en uppdatering

Torsdagen den 19 september kl. 18.00

Gilleafton på Hanken, Arkadiagatan 22, 
auditorium Futurum:

Direktör, chefsekonom Penna Urrila, Finlands näringsliv EK:

Det ekonomiska läget och 
Finlands utmaningar inför 
2020-talet
Hur ser det globala ekonomiska läget ut i dag? Är vi på väg in i en 
lågkonjunktur och vilka är de hotfullaste ekonomiska orosmolnen? 
Hur ser det ut för Finland med en åldrande befolkning och sköra 
offentliga finanser?

Gilleafton

Middag 
ca kl. 19 i Hankens 
matsal 
Måltiden med 
måltidsdrycker 
erbjuds till själv-
kostnadspris, me-
nyn publiceras på 
handelsgillet.fi före 
evenemanget.

Håll dig uppdaterad, besök handelsgillet.fi



Klubbkalender september 2019
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Berättarcaféet
Inget program i september. 

Biljardklubben
Snookercup måndagarna den 2, 16 och 
30 september kl. 17.00 i Baribal biljardsal, 
Styrmansgatan 6–8. Närmaste spårvagn 
nr 3 Eira sjukhus och buss nr 18, Eiraparken.

Bridgeklubben
Spel på Börsklubben, Chester Blomstedt 
informerar spelarna direkt. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

Börsgillet
Evenemangen meddelas separat.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 

Frimärksgillet
Möte onsdagen den 18 september kl. 18.00 
i Suomen Filatelistiseuras lokal på Lönnrots-
gatan 32 B (gatuplanet). Peik Enbom håller 
ett anförande om motorcykelfrimärken. Vi 
avslutar sedvanligt mötet med en auktion, 
så ta med objekt om du har något du öns-
kar sälja. Alla är välkomna, nya som gamla 
samlare.

Gillekockarna 
Onsdagen den 11 september kl. 17 
kockkväll på Steinerskolan.

421493

Golfgillarna
GG Touren spelas i september enligt 
följande plan:
3.9 Kullo, 10.9 Pickala/Seaside, 17.9 Nevas 
och 24.9 Master/Forest.

Historieklubben
Möte den 16 september kl. 18.00 på Tony’s 
Deli, Bulevarden 7.
Diskussionsämne: Sovjetiskt inflytande på 
Finland efter andra världskriget.
Inledning: Carl-Fredrik Geust.

Jazzgillarna
Träff i Brages lokal onsdagen den 18 sep-
tember kl. 18.00. Separat kallelse skickas ut 
i september.

Vinklubben
Resa till Valpolicella och Verona. 

Whiskygillet
Tapp i tunnan i september.
Information om verksamheten och kom-
mande träffar fås av whiskyhövding 
Christian Wentzel, 
christian.wentzel@asemanlapset.fi, 
040 900 4889.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Den 3 september styrelsemöte kl. 17.00 
varefter sångövning.
Tisdagsövningar i september:  3, 10, 17 och 
24 september kl. 18.00 i Bragesalen. 


