Februari 2016
Tisdagen den 2 februari
kl. 18.00
l Tisdagslunch		
Gillebroder Stig Hannén:
Ett skidvandringsäventyr på
Svalbard – ”Nordiska Arktis”
Torsdagen den 4 februari
kl. 18.00
l Gilleafton			
Vd Stefan Mutanen:
		
Folkhälsan framåt
Torsdagen den 11 februari
kl. 18.00
l Gilleafton			
Vd Casimir Lindholm:		
Lemminkäinen mot operativ
effektivitet och tillväxt
Tisdagen den 16 februari
kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Verksamhetsledare
Clarissa Köhler:
Tankar efter två veckor på
Handelsgillet
Torsdagen den 18 februari
kl. 18.00
l Gilleafton 			
Gillebroder Filip Hamro-Drotz:
Korruptionen i Europa:
Vad borde Europa göra? 		
Torsdagen den 25 februari
kl. 18.00
l Gilleafton		
Gillebroder Kristian Stenius:
Behöver Finland en radikal
energiomvälvning?

GILLEINFO
Nya vindar på
Handelsgillet
Som avgående verksamhetsledare har jag gjort
några reflexioner. Den 1 februari går Handelsgillet
in i en ny epok. Vår nya verksamhetsledare Clarissa
Köhler tar över rodret
för kansliet och verksamheten. Hon var
den bäst lämpade av
sexton sökande till jobbet. Clarissa kommer
närmast från posten
som näringslivsansvarig på Svenska handelshögskolan och
har dessutom en lång
bakgrund i A.P. MøllerMærskgruppen.
Nu har Handelsgillet
definitivt tagit steget in i 2000-talet. Moderniseringen av administrationen och vår medlemskommunikation fortsätter med iakttagande av våra
traditioner som herrklubb.
Samhället har under Handelsgillets nästan 160 år
genomgått en stark utveckling. Det avspeglar sig i
verksamheten, som idag allt mer tar hela familjen i
beaktande.
Som avgående verksamhetsledare vill jag tacka
för en mycket givande tid i gott broderskap här på
Gillet och önskar den nya verksamhetsledaren all
lycka i sitt värv.
Roger Rajalin

Tisdagslunchen den 6–7 juni 2016 i
Vilnius, Litauen
Vilnius med omnejd blir resmålet för sommargillets
tisdagslunch med damer. Resan publiceras på
vår webbplats när alla detaljer är överenskomna.
Anmälningarna tas emot från den 15 februari kl.
10.00 på www.handelsgillet.fi/aktuellt.

Gilleafton
Torsdagen den 4 februari kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Vd Stefan Mutanen, Folkhälsan:

l Skärgårdssallad

Folkhälsan framåt

med rökt lax
l Älgwallen-

bergare, rotfrukter
och rödvinssås

Stefan Mutanen har arbetat som vd för Samfundet
Folkhälsan i 14 års tid. Under hans ledning har
organisationens mångsidiga verksamhet fördubblats. Folkhälsans forskningscentrum omfattar cirka
230 forskare. Medborgaraktiviteten med 98 lokala
föreningar engagerar cirka 18 500 medlemmar och
serviceproduktionen har över 1 000 anställda. Den
högaktuella vårdreformen påverkar också Folkhälsans verksamhet. Enligt Stefan Mutanen innehåller
reformen både möjligheter och hot för den tredje
sektorn.

Gilleafton
Torsdagen den 11 februari kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Vd Casimir Lindholm, Lemminkäinen Abp:

l Sillkaviar på

Lemminkäinen mot
operativ effektivitet
och tillväxt

bröd, sallad
l Viltskav, potatis-

mos och lingon

Lemminkäinen Abp är kanske mest känt som det
största asfaltföretaget i landet. Casimir Lindholm,
som utnämndes till verkställande direktör i augusti
2014, berättar hur bolagets finansiella ställning har
förbättrats och hur bolaget utvecklas stegvis mot operativ effektivitet och tillväxt.

Tisdagsluncher i februari
Den 2 februari kl. 12.00
Gillebroder Stig Hannén:
Ett skidvandringsäventyr på Svalbard
– ”Nordiska Arktis”
Den 16 februari kl. 12.00
Verksamhetsledare Clarissa Köhler:
Tankar efter två veckor på Handelsgillet

Handelsgillets
egna
telefonnummer
för bokning av
möteslokaliteter är
020 7425 330

Gilleafton
Torsdagen den 18 februari kl. 18.00
Gillebroder Filip Hamro-Drotz:

Korruptionen i Europa:
Vad borde Europa göra?
Korruptionen i Europa beräknas kosta EU:s skattebetalare cirka 120 miljarder euro per år. Den skiljer sig
kraftigt mellan medlemsländerna. Korruption förekommer bland annat inom den offentliga sektorn
och den offentliga upphandlingen. Kampen mot
korruptionen bör därför få en högre plats på EU:s
dagordning. Filip Hamro-Drotz är ansvarig för ett
färskt yttrande i EU om frågan.

Middag
ca klockan 19.00
l Getost och

rödbeta med
balsamicosås
l Strömmingsbiff,
gräddpotatis och
rödbeta

Gilleafton
Torsdagen den 25 februari kl. 18.00
Gillebroder Kristian Stenius:

Behöver Finland en radikal
energiomvälvning?
Många röster höjs för att Finland skall följa Tysklands
exempel och genomföra en radikal energiomvälvning motsvarande den ”Energiwende” man
beslöt om i Tyskland år 2011. Är detta rätt lösning för
Finland?”

Kom ihåg den traditionella
Första majlunchen med
familjen och gäster på
Handelsgillet.
Anmälningar på
www.handelsgillet.fi/aktuellt.

Middag
ca klockan 19.00
l Räktoast
l Kycklingbröst

med grönsaksris
och hallonsås

421493

Klubbkalender februari 2016
Biljardklubben
Snookercup måndagen den 8 och
måndagen den 22 februari kl. 17.00.
Anmäl dig till årets mästerskap i 9-ball
och snooker senast måndagen den
8 februari.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Vd Lauri Rosendahl presenterar
Nasdaq måndagen den 8 februari
kl. 18.00 i Donatorn tillsammans med
BörsGillarna.
BörsGillet
Vd Lauri Rosendahl presenterar
Nasdaq måndagen den 8 februari
kl. 18.00 i Donatorn tillsammans med
Businessklubben.

Juniorerna
Kontakta Niklas Korhonen,
niklas.korhonen@gmail.com för mer
information.
Seniorklubben
Separat info om eventuella
evenemang.
Vinklubben
Provning med damer fredagen
den 19 februari kl. 18.00 i Donatorn.
Ramón Sanchez-Beyrath presenterar
Torres viner.
WhiskyGillet
Separat info om eventuella
evenemang.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagar kl. 18.00 i
Donatorn.

GilleKockarna
Vi kockar på Steinerskolan onsdagen
den 17 februari kl. 17.00–21.00.
GolfGillarna
I väntan på säsongsstart.
JazzGillarna
Jazzträff tisdagen den 23 februari
kl. 18.00 i Arizona. Hasse berättar om
Gunhild Carling.

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

Layout: Maj-Len Roos/Oy Nordinfo Ab

Fiskeklubben
Separat info om eventuella
evenemang.

