
GILLEINFOMars 2013

Tisdag den 5 mars 
kl. 12.00
l Tisdagslunch. Gillebroder 
Olle Tötterman: Toppsegling

Torsdag den 7 mars
kl. 17.30
l Gilleafton. Industrirådet Jaani 
Heinonen, Arbets- och närings-
ministeriet: Kina vår tids viktigaste 
fråga

Torsdag den 14 mars
kl. 17.30
l Gilleafton. Bergsrådet Stig 
Gustavson: Konecranes i Kina 
och i Asien
 
Tisdag den 19 mars 
kl. 12.00
l Tisdagslunch. Gillebroder Hasse 
Lindqvist: De ekonomiksa para-
metrarna

Torsdag den 21 mars
kl. 17.30 
l Gilleafton. Stadgeenligt vår-
möte.

Torsdag den 28 mars
kl. 17.30
l Skärtorsdag. Ingen Gilleafton

Vårens kulturella inlägg i Handelsgillets program är 
Svenska Teaterns pjäs ”Familjen”, som nyligen haft 
premiär. Pjäsen har fått ett fint mottagande och idel 
beröm. Pjäsen är regisserad av Joakim Groth och i 
rollerna bl.a. Sue Lemström, Kent Sjöman, Anna 
Hultin, Max Forsman och Cecilia Paul.

Vår föreställning (vi har 60 parkettplatser) är fredag 
den 19 april klockan 19.00 på Svenska Teatern. Före 
föreställningen träffas vi i foajén klockan 18.15 och 
får då höra regissören Joakim Groth närmare berätta 
om pjäsen.

Samtidigt får vi avnjuta ett glas mousserande vin 
tillsammans med något salt. Själva föreställningen 
räcker 3 timmar.

Priset för föreställningen inklusive traktering är 44 
euro/person. Anmäl dig så snart som möjligt 
antingen per e-post, annika@handelsgillet.fi eller  
via vår hemsida www. handelsgillet.fi.

Glöm inte att uppge personantalet.

Vi hoppas få din betalning senast den sista mars till 
vårt konto Aktia FI09 4055 1020 1828 57. Vänligen fyll 
i dina namnuppgifter och referera till pjäsen i utrym-
met för meddelanden.    

Tillfälle att se ”Familjen” 
på Svenska Teatern 
den 19 april



Gilleafton
Torsdagen den 7 mars kl. 17.30

Industrirådet Jaani Heinonen, Arbets- och näringsministeriet: 

Kina vår tids viktigaste fråga
Omvandlingen av Kina saknar motsvarig-
het i världshistorien. Det tidigare fattiga 
jordbrukslandet är inom en snar framtid 
den dominerande makten i världen, 
såväl politiskt som ekonomiskt. Jaani  
Heinonen har jobbat många år i Kina, 
bl.a. som Kina-direktör för FinNode (the 
Finnish innovation network) och är nu-
mera chef för Innovation vid Arbets- och 
näringsministeriet.

Gilleafton

Bergsrådet Stig Gustavson:

Konecranes i Kina och i Asien
Som en fortsättning på föregående tors-
dags tema, får vi höra hur börsbolaget 
Konecranes Abp ser på marknaden i Kina 
och i Asien samt vad man gjort för att 
utnyttja och möta utmaningarna i öst.

Konecranes är en världsledande koncern 
när det gäller lyftverksamhet som levere-
rar produktivitetshöjande lösningar och 
service till verkstads- och processindu-
strin, skeppsvarv, hamnar och terminaler.

Middag
ca klockan 18.30

l kallrökt lax med 
remoulade
l biff a la 
Lindström
l Rödvin: Linde-
mans Winemakers 
Release Chardon-
nay, Australien
l Vittvin: Linde-
mans Winemakers 
Release Shiraz, 
Cabernet Sauvig-
non, Australien

Middag 
ca klockan 18.30

l rostbiff och sel-
lerisallad
l kyckling med 
salviasås
l Rödvin: Zonin 
Nero D Ávola  
Merlot, Italien
l Vittvin: Graffigna 
Centenario Pinot 
Grigio, Argentina

Tisdagsluncher 
i februari

Torsdagen den 14 mars kl. 17.30

5 och 19 mars klockan 12 (Ole Tötterman och 
Hasse Lindqvist) i Donatorn (se första sidan).



Middag
ca klockan 18.30

l silltallrik
l Coq au vin 
och ris
l Rödvin: Graf-
figna Centenario 
Malbec, Argentina
l Vittvin: Graffigna 
Centenario Pinot 
Grigio, Argentina

Gilleafton
Torsdagen den 21 mars kl. 17.30

Ordinarie vårmöte
Medlemmarna i Handelsgillet i Helsingfors r.f. sammankallas till 
ordinarie vårmöte torsdagen den 21 mars klockan 17.30 på Handels-
gillet, Kaserngatan 23, Helsingfors. Vid mötet behandlas de i § 13 i 
Gillets stadgar nämnda ärenden.

Vårmötet är redovisningsmöte för bokslutet och verksamhetsberät-
telsen 2012. Möteshandlingarna finnns på Handelsgillets webbplats 
www.handelsgillet.fi. 

Förslag, som Gillemedlem önskar anmäla till behandling, bör skriftli-
gen inlämnas till styrelsen, senast två veckor innan vårmötet. 

Lotteri. 
 
Styrelsen
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Klubbkalender mars 2013

Biljardklubben
Träning från 7.1 till 27.5.  

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BörsGillarna
4.3 besöker vi Taaleritehdas.

FiskeGillet
Separat info om eventuella evenemang.

GilleKockarna
13.3 Matlagningskväll. Påsklamm.

GolfGillarna
Säsongöppning i Donatorn 3.4. klockan 17.

JazzGillarna
26.2 klockan 18.00. Hasse Westerberg be-
rättar om Glenn Miller.

Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Separat info om eventuella evenemang.

Seniorutskottet
Separat info om eventuella evenemang.

WhiskyGillet
Separat info om eventuella evenemang.

Vinklubben
Separat info om eventuella evenemang.

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors

telefon 09-66 97 98, info@handelsgillet.fi,  
www.handelsgillet.fi La
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Klädkod på Gillet
Styrelsen för Handelsgillet har fäst 
uppmärksamhet vid att klädseln blivit 
tämligen brokig vid flera av Gillets tillställ-
ningar. Därför påminner den nu Gille-
bröderna om att det – förutom då annat 
påbjuds – är smart casual som gäller i 
Gillets lokaliteter.

Det innebär raka byxor (även hela och 
rena jeans), kragskjorta och kavaj. Under 
gilleaftnarna är dessutom slips önskvärd.

Genom att följa klädkoden bidrar du till 
den allmänna trivseln.


