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Tisdagen den 3 februari
kl. 12.00
l Tisdagslunch, programmet
öppet
Torsdagen den 5 februari
kl. 17.30
l Gilleafton.
Vd Toni Stigzelius, XXL:
Ny marknad, nytt koncept,
ny konkurrens – lanseringen
av XXL sports & outdoor
Tisdagen den 10 februari
kl. 18.15
l Teaterbesök:
Mamma Mia, Svenska Teatern,
slutsåld
Torsdagen den 12 februari
kl. 17.30
l Gilleafton.
Regiondirektör Erik Söderholm,
DB Schenker:
På gummihjul genom Europa
Tisdagen den 17 februari
kl. 12.00
l Tisdagslunch, programmet
öppet
Torsdagen den 19 februari
kl. 17.30
l Gilleafton.
Köpcenterchef Lars Eklundh,
Forum Capita:
Hur överlever ett 60-årigt
köpcenter i centrum av
Helsingfors?
Torsdagen den 26 februari
kl. 17.30
l Gilleafton.
Olympiska guldmedaljören
Thomas Johanson:
Efter guldmedaljen
– vad hände sedan?

En månad med
idrott och handel
Handelsgillets gilleaftnar i februari har idrott och handel som tema. Under månaden har skolorna sportlov
och familjerna samlas för idrottsliga aktiviteter under
en vecka, antingen i norr med skidning i olika former
på programmet, eller i södern med sommarsporter.
Huvudstadsregionen erbjuder naturligtvis också möjligheter till idrottsutövning i skidspåren, slalombackarna och idrottshallarna, den snöfattiga vintern till trots.
Utbudet av produkter för friluftsliv och idrottsutövning ökar när norska XXL med stormsteg invaderar
den finska marknaden efter sina framgångar i Norge
och Sverige.
Forum, det finlandssvenska köpcentret, blir större
och större med flera specialbutiker i centrum av
Helsingfors. Utvecklingen har varit enorm under de
senaste åren.
En förutsättning för att handeln ska fungera effektivt är en fungerande logistik med transporter,
lagerföring och distribution. DB Schenker, som är den
största aktören på den Europeiska marknaden, presenterar sin verksamhet under en gilleafton i februari.
Månaden avslutas med idrott då OS-guldmedaljören Thomas Johanson talar om hur man förbereder
sig för idrottstävlingar och vad det lett till.
Roger Rajalin
Verksamhetsledare

Gilleafton
Torsdagen den 5 februari kl. 17.30
Vd Toni Stigzelius, XXL:

Ny marknad, nytt koncept,
ny konkurrens – lansering av
XXL sports & outdoor

Middag
ca klockan 18.30
l Toast Skagen
l Grillad grisfilé

med grönpepparsås

Toni Stigzelius har lett XXL i Finland sedan år 2012. Innan han började
hos XXL jobbade han som försäljningschef för Stadium och Team
Sales och som marknadsföringschef för Nordics i Finland.
XXL är ett norskt företag som snabbt har tagit marknadsandelar
inom minuthandeln för idrotts- och fritidsprodukter i Norden.

Gilleafton
Torsdagen den 12 februari kl. 17.30
Regiondirektör för landransport Erik Söderholm, DB Schenker:

På gummihjul Genom Europa

Middag
ca klockan 18.30
l Viltpaté, svartvin-

bärsgelé
l Kyckling Kiev

DB Schenker är Europas största transportbolag som kör på gummihjul. Erik Söderholm i
Helsingfors leder trafiken på ett område från
Reykjavik till Vladivostok samt på Storbritannien och Irland. Hur opererar man över ett
sådant område, speciellt med tanke på att
hjulen också ska över vatten?

Torsdagen den 26 februari kl. 14.00
Seniorklubben arrangerar ett besök på Brandmuseet, Högbergsgatan 26 C, Skillnadens
räddningsstation. Max 15 personer.
Inträde 2 euro inklusive guidning. Anmälningar till annika@handelsgillet.fi.

Gilleafton
Torsdagen den 19 februari kl. 17.30
Köpcenterchef Lars Eklundh, Forum Capita:

Hur överlever ett 60 årigt
köpcenter i Helsingfors centrum

Middag
ca klockan 18.30
l Soppa på rökt

renkött
l Grillad lax, smör-

sås med dill

Forum byggdes inför
sommar-OS 1952. År 1985
öppnade det nya Forum
med 17 000 kvadratmeter säljyta. På hösten
2015 slutförs den senaste
renoveringen. Då har
Forum 39 000 kvadratmeter säljyta. Hur har det
gått och hur kommer det
att gå?

Gilleafton
Torsdagen den 26 februari kl. 17.30
Olympiamedaljör Thomas Johanson:

Efter guldmedaljen
– vad hände sen?
En av Finlands framgångsrikaste seglare,
Thomas Johanson, tog tillsammans med
Jyrki Järvi guld i 49er-klassen i OS i Sydney år
2000. Dessutom har han tagit VM- och EMguld i Laserklassen. Han har också deltagit
i Volvo Ocean Race 2008–2009 och 2012.
Thomas Johanson representerar, i sin släkt,
den tredje generationen som rundat Kap
Horn. Idag arbetar han som konsult inom
försäljning.

Middag
ca klockan 18.30
l Räk- och laxterrin

med örtkräm
l Lammlägg med

rotsaksmos

Klubbkalender februari 2015
Biljardklubben
Snookercup den 2 och 16 februari.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Möte den 23 februari i Donatorn.
Presentation av och diskussion om
hur man grundar företag. Exempel på
grundandet, ängelfinansiering samt
stöd av statliga eller dylika instanser.
Beställ e-post från BusinessKlubben
för mera information om mötet samt
talarna genom att skicka ett tomt
meddelande till: businessklubbenslista-subscribe@mikaelkrogius.com.
BörsGillarna
Möte den 4 februari i Donatorn. Peter
Immonen, WIP Asset Management
Oy: Conquistadorerna versus konfiskadorerna eller tillväxtekonomi
kontra spekulationsekonomi? Anmälan till kansliet per den 2 februari.

FiskeGillet
Separat info om eventuella
evenemang.
GilleKockarna
Separat info om eventuella
evenemang.
GolfGillarna
Separat info om eventuella
evenemang.
JazzGillarna
Möte tisdagen den 24 februari.
Separat kallelse sänds senare.
Juniorerna
Separat info om eventuella
evenemang.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagar klockan 18.00 i Donatorn.
Nya sångare är välkomna med!
Torsdagen den 5 februari traditionell
sånguppvaktning vid Runebergs staty
i Esplanadparken kl. 18.00.

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

Vinklubben
Ramon Sanchez presenterar Sydafrikanska viner i Donatorn fredagen den
27 februari kl. 18.00. Anmälningar via
vinklubbens webbplats.
WhiskyGillet
OBS! Det aviserade mötet i februari är
inhiberat.
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Seniorklubben
Besök på Brandmuseet, Högbergsgatan 26 C, Skillnadens räddningsstation. Inträde 2 euro, inklusive guidning. Max 15 personer. Anmälningar
till annika@handelsgillet.fi

