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Tisdagen den 1 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Henrik Helenius:
Kirgizistan – hästmjölk och
guldgruvor
Torsdagen den 3 november
kl. 18.00
l Gilleafton			
Senior Partner
Christopher Thölix, MPS:
Tänk om alla chefer vore
finländare
Torsdagen den 10 november
kl. 18.00
l Gilleafton			
Vd Nella Ginman-Tjeder,
Eira sjukhus:
Må bra-kväll med Eira sjukhus
Tisdagen den 15 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Area Manager Julle Oinonen,
Medidyne Oy:
Presentation av Gillets
defibrillator
Torsdagen den 17 november
kl. 18.00
l Gilleafton 			
Vd Tomas von Rettig:
Rettig skapar värde för generationer
Torsdagen den 24 november
kl. 18.00
l Gilleafton 			
Handelsgillets föreningsmöte:
Valmöte
Tisdagen den 29 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch		
Gillebroder Jukka Karhunen:
Fosfater, radioaktivitet och giftiga
tungmetaller hör ihop, saga eller
sanning?
Torsdagen den 1 december
kl. 18.00
l Gilleafton			
Koncernchef Jaana Tuominen,
Paulig:
Paulig de 140 första åren

Jullunchen
den 15 december
Gillets traditionella jullunch med damer hålls i år
den 15 december med början redan klockan 11.30
i festsalen, andra våningen. Finlands Lucia med följe
inleder lunchen.
Anmälningar tas emot från och med 4.11 klockan
10.00 på webben: www.handelsgillet.fi. OBS! Gör
skild anmälan för varje deltagare! Ifall ni har särskilda
bordsplaceringsönskemål, skriv dem i meddelanderutan vid anmälning. Pris 38 euro per person,
exklusive drycker, betalas på plats.

Midvinterfesten
den 4 februari
2017
Nästa års midvinterfest firar vi med
damer den 4 februari.
Det blir festmiddag, levande musik
och dans.
Du kan anmäla dig på på webben
från och med 16 .12 kl. 10.00.

Gilleafton
Torsdagen den 3 november kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Senior Partner Christopher Thölix, MPS:

Tänk om alla chefer vore
finländare

l Smörgås med

sillkaviar och
inlagd rödbeta
l Biff Stroganoff

Christopher Thölix är en finländsk ledarskapskonsult, som hela sitt
professionella liv arbetat internationellt, och varit baserad i olika
delar av Asien, Europa och Nordamerika. Han arbetar med att
analysera och coacha både styrelser och ledningsgrupper, såväl
på grupp- som individnivå, och gärna med internationell koppling.
Christopher Thölix rekryterar också chefer för komplexa helhetsansvar. Han har en passion för komplicerade tvärkulturella ledarskapsfrågor. Christopher Thölix är baserad i Stockholm.

Gilleafton
Torsdagen den 10 november kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Vd Nella Ginman-Tjeder, Eira sjukhus:

Må bra-kväll med Eira sjukhus
Nella Ginman-Tjeder är vd för anrika Eira sjukhus sedan ett år tillbaka.
Hon berättar om Eiras intressanta historia och vad denna moderna
111-åring står för idag inom den turbulenta hälsovårdssektorn. Att
även män ska ta hand om sin hälsa är viktigt. Därför har hon med
sig Karl Johan Tötterman, kardiolog och inremedicinare. Tillsammans
ger de goda råd om vad var och en kan göra för sitt välmående. Karl
Johan Tötterman svarar även på frågor som skickats in på förhand
(se nedan).

l Svampsoppa

med smältost
l Ugnsstekt gris

med pepparsås

Tidigare har Nella Ginman-Tjeder bland annat jobbat som vd för den
schweiziska fotokoncernen Ifolors verksamhet i Norden och som vd för
American Express i Finland. Hon innehar även flera styrelseposter.
Har du en hälsorelaterad fråga? Skicka den per e-post till
karl.totterman@eiransairaala.fi. Frågorna behandlas konfidentiellt
och besvaras anonymt under Gilleaftonen. Din fråga intresserar säkert många!

Tisdagsluncher i november

Den 1 november kl. 12.00
Gillebroder Henrik Helenius:
Kirgizistan – hästmjölk och guldgruvor

Gilleafton
Torsdagen den 17 november kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Vd Tomas von Rettig:

Rettig skapar värde för
generationer

l Marinerade räkor, senapsmajonnäs och sallad
l Ugnshöna, currysås

Rettigs historia börjar i Tyskland, i 1770-talets Hamburg, med tobaksmästare Steffen Cerillius Rettig. År 1809 grundade hans son en
tobaksfabrik i Gävle i Sverige. År 1845 etablerade hans sonson en
tobaksfabrik i Åbo. Sedan dess har verksamheten stått inför flera
strategiska skiljevägar som varit avgörande för bolagets utveckling
och det som Rettig Group är idag: ett finskt familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och
ansvarsfullt ägande.

Gilleafton
Torsdagen den 24 november kl. 18.00

Middag

Valmöte

l Borsjtjsoppa

ca klockan 19.00

l Halstrad lax,

kräftsås

Gilleafton
Torsdagen den 1 december kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Koncernchef Jaana Tuominen, Paulig:

Paulig de 140 första åren
Jaana Tuominen, Pauligs koncernchef sedan 2008, berättar om
företaget Paulig och utvecklingen från kolonialvarubutik till ett internationellt företag. Jaana Tuominen påverkar också som ordförande
för Livsmedelsindustriförbundet rf och som styrelemedlem i Finlands
Näringsliv EK, Finnair, Suominen samt Finlands Mässa.

Den 15 november kl. 12.00
Area Manager Julle Oinonen, Medidyne:
Presentation av Gillets defibrillator

l Fisktallrik
l Karamelliserad

bräserad grisnacke, stekt lök

Den 29 november kl. 12.00
Gillebroder Jukka Karhunen:
Fosfater, radioaktivitet och giftiga tungmetaller hör ihop, saga eller sanning?
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Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98, info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi

Klubbkalender november–december 2016

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar den 14 och 26
november samt den 12 december, alltid
kl. 17.00
SKINKGUERRE fredagen den 16 december
kl. 18.00.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Inga möten i november och december.
BörsGillet
Besök hos Ramirent Finland Oy måndagen
den 14 november kl. 18.00–19.30. Stapelstadsvägen 37, Helsingfors. Anmäl till kansliet per 11.11 kl. 13.00.
BörsGillet möts därefter i Donatorn måndagen den 21 november kl. 18.00. Peter
Seligson föreläser om aktuellt på finansmarknaden ur placerarperspektiv. Den
årliga placeringstävlingen startar.
Fiskeklubben
Separat info om eventuella evenemang.
FrimärksGillet
Möte tisdagen den 1 november kl. 18.00 i
Koffen. Kaj Nordström berättar om sin finska
frimärkssamling. Vi avslutar mötet med
en auktion, så ta med objekt om du har
något du vill ha med på auktionen. Alla är
välkomna.

GilleKockarna
Onsdagen den 2 november novemberkockande på Steinerskolan. Tema: mat
från Mellanöstern.
Onsdagen den 30 november decemberkockande på Steinerskolan. Temat ännu
öppet.
GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för november
och december.
JazzGillarna
Träff tisdagen den 29 november kl. 18.00 i
Koffen.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen niklas.korhonen@gmail.com för mer information.
Vinklubben
Den 25 november kl. 18.00 presenterar Kim
Björkwall kraftiga vinterviner. Inget progam
i december.
WhiskyGillet
Vår fyr lyser upp i höstmörkret fredagen
den 11 november. Flänsarna och sigillen
bryts hemma hos gillebroder Kaj Nordström i Esbo då uret slagit 17.00. Anmälan
till Christian Wentzel, christian.wentzel@
asemanlapset.fi senast 4.11. Alla Gillemedlemmar välkomna! De 14 först anmälda får
plats.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 7, 14, 21 och
28 november kl. 18.00 i Donatorn.
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Berättarcaféet (tidigare Seniorklubben)
Sammankomst tisdagen den 15 november
kl. 14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas
till Lasse Kusenius. 		

