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Torsdagen den 10 januari kl. 18.00
l Gilleafton
Introduktionsafton för nya
medlemmar
			
Tisdagen den 15 januari kl. 12.00
l Tisdagslunch
Gillebroder Kristian Stenius:
Parisavtalet och EUs direktiv,
klarar Finland sin andel gällande
utsläppsbegränsningarna?

Program som vanligt,

Torsdagen den 17 januari kl. 18.00
l Gilleafton		
CFO, EM Niclas Köhler,
Finavia Abp:		
Finavias expansionsprogram

Färsk information om hur projektet utvecklas och hur
det påverkar verksamheten publiceras kontinuerligt
bland annat på webbplatsen handelsgillet.fi.

Torsdagen den 24 januari kl. 18.00
Gilleafton
Vd, DI, EM Hans Sohlström,
Ahlström-Munksjö:
Ahlström-Munksjö Abp
			
Tisdagen den 29 januari kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Jukka Karhunen:
Atombombens anatomi

fastighetsprojektet vidare
Gilleaftnarna, tisdagsluncherna och frukostseminarierna fortsätter med ambitionen att föra fram dagsaktuella teman och skapa diskussion inom och utanför Gillet.
Om ett extra föreningsmöte godkänner den planerade
ombyggnaden av Gillefastigheten, genomgår gårdsfastigheten stora förändringar efter vårsäsongen 2019.

Om klubbverksamheten finns närmare information på
klubbarnas sidor på webben och i Klubbkalendern på
bakpärmen av detta infoblad.

l

Torsdagen den 31 januari kl. 18.00
l Gilleafton			
Vd Satu Huber, Ömsesidiga
Arbetspensionsbolaget Elo:
Paradigmskiftet i arbetslivet
utmanar

Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Midvinterfest
Lördagen den 9 februari blir det traditionell Midvinterfest med festmiddag i Festsalen. I programmet ingår
bland annat sång av Akademiska Sångföreningen,
uppträdande av trollkonstnären Rober Jägerhorn och
dans till Henrik Wikströms orkester.
Priset är detsamma som i fjol, 95 euro per person, i vilket
ingår välkomstdrink, middag och nattmat.
Övriga drycker betalas separat.
Anmälan öppnas 10.01.2019 klockan 10.00 på
handelsgillet.fi > Aktuellt
Klädsel: smoking eller mörk kostym.

Vårresa till Hansestaden Hamburg
I maj går Gillets vårresa till Hamburg, resedatum är den 13–16
maj och resans pris för fyra dagar är 1 085 euro per person i
tvåpersoners rum och med enkelrumstillägg 255 euro.
I priset ingår flygresorna, busstransporterna och museernas
inträdesavgifter enligt programmet, 3 nätter på hotell Steigenberger (centralt beläget 5-stjärnigt hotell inkl. frukost), 2 middagar, 1 lunch, och hamnrundtur med barkass och guidning
med svenskspråkig lokalguide. Det detaljerade reseprogrammet publiceras på webbplatsen under januari månad.
Det finns max 40 platser, anmälan öppnas den 04.03.2019
klockan 10.00 på handelsgillet.fi > Aktuellt
Herzlich willkommen in Hamburg!
Clarissa

Gilleafton
Torsdagen den 10 januari kl. 18.00

Introduktionsafton
för nya medlemmar

Middag
klockan 19.00
l Panzanella-

brödsallad
l Oxgryta med

kokt potatis

Handelsgillet presenteras för de medlemmar som antagits under
det andra halvåret 2018. De som introducerat medlemmarna är
också hjärtligt välkomna liksom övriga Gillebröder.

Gilleafton
Torsdagen den 17 januari kl. 18.00
CFO, EM Niclas Köhler, Finavia Abp:

Finavias expansionsprogram
Finavia, som driver flygfälten i Finland, har under
de senaste åren uppvisat en exceptionell tillväxt i
passagerarmängd. CFO Niclas Köhler belyser hur
Finavia med Helsingfors-Vanda i spetsen förbereder sig för att möta tillväxten med det pågående
expansionsprogrammet som överstiger en miljard
euro.
www.finavia.fi

Middag
klockan 19.00
l Lax ceviche med
avokadomajonnäs
l Cajunstekt
kycklingbröst,
texmex-ris och
bearnaisesås

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

Gilleafton
Torsdagen den 24 januari kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

Vd, DI, EM Hans Sohlström, Ahlström-Munksjö Abp:

Ahlström-Munksjö

l Potatissallad

med stekt halloumi
l Rökt lax med

Hans Sohlström berättar om Ahlström-Munksjös
strategi och implementeringen av den, bolagets
senaste företagsförvärv och tillväxt.
www.ahlstrom-munksjo.com

potatismos och
tzatziki

Gilleafton
Torsdagen den 31 januari kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

Vd, EM Satu Huber, Ömsesidiga Arbetspensionsbolaget Elo:

Paradigmskiftet i arbetslivet
utmanar

l Caesarsallad

med räkor
l Pannbiff med

stekt potatis och
bacon-löksås

Satu Huber berättar om Elo, som nyss fyllt fem år,
och om den inverkan som förändringarna i arbetslivet och samhället har på både pensionssystemet
och ledarskapet.
Den ständigt förväntade inlärningen förutsätter
att både arbetsgivaren och de anställda hålls motiverade och är villiga att greppa nya uppgifter.
Att klara förändringar är idag en förutsättning för
att nå framgång och att klara av en ofta mångfacetterad och allt
längre tid i arbetslivet. Detta särskilt i Finland där de låga födelsetalen är en utmaning för arbetspensionssystemet.
www.elo.fi

Tisdagsluncher i januari
Den 15 januari kl. 12.00
Gillebroder Kristian Stenius:
Parisavtalet och EUs direktiv, klarar
Finland sin andel gällande utsläppsbegränsningarna

Den 29 januari kl. 12.00
Gillebroder Jukka Karhunen:
Atombombens anatomi

421493

Klubbkalender januari 2019
Berättarcaféet
Inga evenemang i januari.

Golfgillarna
Inga aktiviteter planerade för januari.

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagen den
7 och måndagen den 21 januari. Six ball
snooker måndagen den 14 januari.

Historieklubben
Föredrag av Carl-Fredrik Geust måndagen den 7 januari under rubriken ”Frivilliga
krigsfångar som ställde upp” under andra
världskriget.

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
Börsgillet
Januarievenemanget meddelas separat, förmodligen blir vårens första tillfälle i
februari.
Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
Kontakta klubbledare Robin Nygård för
mer information.
Frimärksgillet
Möte onsdagen den 16 januari kl. 18.00 i
Hartwall. Henrik Wirzenius håller ett anförande om motivsamlande. Mötet avslutas
med sedvanlig auktion, så ta med märken
om du vill sälja något. Nya liksom gamla
samlare är varmt välkomna.
Gillekockarna
Kockkväll och årsmöte på Steinerskolan
onsdagen den 23 januari kl. 17.00. Tema:
Fingerfood.

Jazzgillarna
Träff tisdagen den 29 januari kl. 18.00.
Kallelse skickas ut i januari.
Vinklubben
Sedvanlig tasting fredagen den 25 januari
kl. 18.00 i Donatorn. Ramón Sánchez-Beyrath leder provning av viner från Ribera
del Duero i Spanien. Inbjudan i mitten av
januari.
Whiskygillet
Tapp i tunna under januari. Information
om verksamheten och kommande träffar
fås av Whiskyhövding Christian Wentzel,
christian.wentzel@asemanlapset.fi,
040 900 4889.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar på tisdagarna den 8, 15, 22
och 29 januari kl. 18.00 i Donatorn utom
den 15 januari då övningen är i Wiborg.
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Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

