
GILLEINFOMars 2019

Tisdagen den 5 mars kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Styrelsen:
Dagsläget för Gillets planerade 
byggprojekt

Torsdagen den 7 mars kl. 18.00
l Gilleafton  
Vd Anna Hellerstedt, 
KSF Media:
Ett medielandskap i förändring 
och KSF Medias väg framåt 

Torsdagen den 14 mars kl. 18.00
l Gilleafton  
Dekan, professor Ingmar Björkman, 
Aalto-universitetet: 
Aalto-universitetet och dess 
handelshögskola  
                          
Tisdagen den 19 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch
Gillebroder, EM, kapitalförvaltare 
Viggo Löfgrén:
Trender inom kapitalförvaltning

Torsdagen den 21 mars kl. 18.00
l Gilleafton  
Valdebatt inför riksdagsvalet 
2019:
Inbjudna partier är Gröna för-
bundet, Samlingspartiet, Svenska 
folkpartiet, Finlands Socialdemo-
kratiska Parti, Vänsterförbundet 
och Centern i Finland. 
   
Torsdagen den 28 mars kl. 18.00
l Gilleafton
Handelsgillets ordinarie 
föreningsmöte: 
Bokslutsmöte
Direkt efter bokslutsmötet: 
Information om fastighetspro-
jekten med kalkyler, offerter och 
projektplan.                           

Pappan på Svenska 
Teatern den 25 april 
Handelsgillet har reserverat 100 platser till föreställning-
en Pappan på Amos-scenen med Asko Sarkola m.fl. 
regisserad av Marcus Groth. 

Anmälan öppnas på www.handelsgillet.fi den 1 mars 
kl. 10.00 och är öppen fram till den 25 mars då vi be-
kräftar antalet till Svenskis. Priset per person är 43 euro i 
vilket ingår biljetten och pausservering. 

Pappan lär ge nya perspektiv på tillvaron, oss själva 
och våra anhöriga på ett briljant sätt!

Viktiga 
programdatum i mars

Anmälan till Hamburgresan öppnas den 4 mars
Det finns max 40 platser på  www.handelsgillet.fi > 
Aktuellt. 

Anmälan till Roslagenresan öppnas den 5 mars
Det finns max 40 platser på www.handelsgillet.fi > 
Aktuellt.



Torsdagen den 7 mars kl. 18.00

Vd Anna Hellerstedt, KSF Media:

Ett medielandskap i förändring 
och KSF Medias väg framåt
Det finländska medielandskapet är i omdaning, 
annonspengarna flyttas i snabb takt över till stora 
digitala kanaler, och läsarnas beteende förändras. 

Innebär detta enbart hot eller finns det också 
möjligheter för KSF Media att ta vara på för att 
bygga ett långsiktigt hållbart mediehus med livs-
kraftiga tidningar?
www.ksfmedia.fi

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Husets höns-
sallad
l Stekt sej med 
gräslökshollan-
daise och kokt 
potatis

Torsdagen den 14 mars kl. 18.00

Dekan, professor Ingmar Björkman, Aalto-universitetet: 

Aalto-universitetet och dess 
handelshögskola
Aalto-universitet etablerades år 2010 och den 
15.2.2019 flyttade även handelshögskolan (Kauppa-
korkeakoulu) till universitets huvudcampus i Otnäs. 
Ingmar Björkman diskuterar Aalto-universitet och 
dess handelshögskolas verksamhet.
www.aalto.fi

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Paprika-
gazpacho
l Köttbullar med 
gräddpepparsås 
smaksatt med 
konjak samt pota-
tismos

Vårutfärd till Meteorologiska institutet i Vik
torsdagen den 9 maj klockan 10–16, 
mer detaljer följer!

Räkfrossa på Gillet 
torsdagen den 23 maj!



Tisdagsluncher i mars

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

Den 5 mars kl. 12.00
Styrelsen:
Dagsläget för Gillets planerade bygg-
projekt

Den 19 mars kl. 12.00
Gillebroder, EM, kapitalförvaltare 
Viggo Löfgrén:
Trender inom kapitalförvaltning 

Torsdagen den 21 mars kl. 18.00

Valdebatt inför riksdagsvalet: 
Inbjudna partier är Gröna förbundet, Samlingspartiet, Svenska 
folkpartiet, Finlands Socialdemokratiska Parti, Vänsterförbundet och 
Centern i Finland. 

Partiernas representanter är: 
Pekka Haavisto (Gröna förbundet) 
Juhana Vartiainen (Samlingspartiet) 
Marcus Rantala (SFP) 
Thomas Wallgren (SDP) 
Silvia Modig (Vänsterförbundet). 

Centerns representant bekräftas senare.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Päron-batat-
sallad
l Stekt kycklingfilé, 
tomat-basilikasås 
och risotto

Torsdagen den 28 mars kl. 18.00

Handelsgillets ordinarie föreningsmöte: 

Bokslutsmöte
Direkt efter bokslutsmötet: 
Information om fastighetsprojekten med kalkyler, offerter och 
projektplan   

Observera att beslut om fastighetsprojekten fattas vid extra 
föreningsmöte, planerat att hållas i maj. 

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Sallad med 
granatäpple och 
fetaost
l Mör griskind med 
mörk enbärssås 
och rostad potatis



Klubbkalender mars 2019
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Berättarcaféet
Inga evenemang i mars. 

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna 
den 4 och 25 mars kl. 17.00, 6-red Snooker 
måndagen den 11 mars kl. 17.00 och trä-
ningsmåndag den 18 mars kl. 17.00. 
Mästerskapen, en match per vecka. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 

Börsgillet
Meddelas separat om mars månads 
program.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 
Kontakta klubbledare Robin Nygård för 
mer information. 

Frimärksgillet
Möte onsdagen den 13 mars kl. 18.00 i 
Koffen. Martin Gardberg och Bjørn 
Klavenes demonstrerar Frimärksgillets 
Facebook-sida. Vi avslutar som vanligt 
med en auktion, så ta med objekt som du 
vill ha med på auktionen. Alla är välkom-
na, nya som gamla samlare.

Gillekockarna 
Kockkväll på Steinerskolan onsdagen den 
13 mars kl. 17.00. Tema: ugnsrätter.

421493

Golfgillarna
Inga aktiviteter planerade för mars. 

Historieklubben
Möte måndagen den 4 mars kl. 18.00 i 
Donatorn. Diskussion om Krimkriget 1853–
1856. Inledare är Heffe Ericsson, därefter 
diskussion i små grupper. Efter diskussioner-
na beslutar vi om majmötets diskussions-
rubrik. Aprilmötet blir ett föredrag.
Resan till Viborg och de krigstida slagfälten 
sker med damer den 27–29.5. Mera info på 
marsmötet, i Gillebladet och medlems-
cirkulär.

Jazzgillarna
Träff tisdagen den 26 mars kl. 18.00 i Arizo-
na. Heffe Ericsson är kvällens programvärd.

Vinklubben
Provning fredag den 22 mars kl. 18.00 i 
Donatorn. Detaljer meddelas separat 
närmare evenemanget. Nya och gamla 
medlemmar önskas varmt välkomna!

Whiskygillet
Tappen sitter stadigt fast i tunnan i mars. 
Information om verksamheten och kom-
mande träffar fås av whiskyhövding 
Christian Wentzel, christian.wentzel@ase-
manlapset.fi, 040 900 4889

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 5, 12, 19 och 
26 mars kl. 18.00 i Donatorn. Den 19 mars 
håller vi årsmöte i Donatorn efter sångöv-
ningen.


