Oktober 2017
Tisdagen den 3 oktober kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Henrik Helenius:
Ghana – från Guldkust till kakaoland
Torsdagen den 5 oktober kl. 18.00
l Gilleafton		
Kommunikationsdirektör Max
Arhippainen, Försvarsministeriet:
Information som vapen
Torsdagen den 12 oktober kl. 18.00
Gilleafton		
Carl Björnberg:
Skogsindustrins århundrade
under Finlands självständighet
		
Tisdagen den 17 oktober kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Lars Mac DonaldThomé:
Min hobby att teckna personliga
gratulationskort
l

Torsdagen den 19 oktober kl. 18.00
l Gilleafton 		
Professor Mats Brommels,
Karolinska Institutet:
Val och vinster i välfärden
Torsdagen den 26 oktober kl. 18.00
Gilleafton
FD Ulla Tillander-Godenhielm:
Fabergés finländska mästare

l

Tisdagen den 31 oktober kl. 12.00
l Tisdagslunch

Gillebroder, meteorolog
Erik Gregow:
Väderprognoser för olika ändamål

GILLEINFO
Handelsgillet 160 år
i november 2017
Jubileumsfest med damer
lördagen den 25 november
Lördagen den 25 november firas Handelsgillets
160 år med en jubileumsfest i festklädsel med stora
förtjänsttecken jämte Handelsgillets förtjänstmärken
på Fiskartorpet i Runda salen. Före middagen delar
Handelsgillet ut utmärkelser och förtjänsttecken.
Anmälan är öppen på www.handelsgillet.fi/Aktuellt. Supékortet kostar 130 euro per person.
I detta ingår en välkomstskål, Finlands 100-års
Signature meny, program och dans.
Jubileumsdagen,
torsdagen den 30 november
Måndagen den 30 november 1857 inlämnades Handelsbiträdenas stiftelseurkund till Senatens ekonomidepartement. Torsdagen den 30 november 2017
inleds med uppvaktning genom kransnedläggning
på Sandudd vid hedersordförandenas och hedersmedlemmen C. G. Mannerheims gravar, styrelsen
och klubbhövdingarna deltar. Därefter tar Handelsgillet emot uppvaktningar i Donatorn av inbjudna
gäster, varefter lunch serveras.
Dagen avslutas med jubileumsårets sista Gilleafton
som är festligare än vanligt, klädseln är mörk kostym.
En Pro Patria-tavla avtäcks under kvällen, varefter ett
festtal hålls med Handelsgillet som tema.
Gillets webbplats www.handelsgillet.fi uppdateras
kontinuerligt med aktuell information om dessa och
övriga kommande evenemang.
Å kansliets vägnar ett varmt välkommen bästa
medlem att delta i jubileumsfestligheterna och i
övrigt program!
Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Gilleafton
Torsdagen den 5 oktober kl. 18.00

Middag

Kommunikationsdirektör Max Arhippainen,
Försvarsministeriet:

l Sallad med rökt

Information som vapen

l Gryta på mör

klockan 19.00

lax och potatis
gris med rotfrukter
och ris

Informationen har alltid haft en central roll i konflikter
och krig. Tidigare var fokus mera på att samla in och
analysera fysisk information om motståndaren och
omgivningen. Idag har tyngdpunkten förskjutits mot
att genom operationer i informationsrymden få en
målgrupp att bete sig på ett visst sätt, att fatta ett
önskat beslut – eller att inte fatta det. Avsikten med
desinformation är inte alltid att övertyga målgruppen
om sanningen i budskapet, utan att påverka eller
lamslå beslutsfattandet.
Också Finland är föremål för fientlig informationspåverkan. Max Arhippainen är kommunikationsdirektör vid Försvarsministeriet och medlem i statsrådets nätverk som svarar mot
fientlig informationspåverkan.

Gilleafton
Torsdagen den 12 oktober kl. 18.00
Carl Björnberg:

Skogsindustrins århundrade
under Finlands
självständighet

Middag
klockan 19.00
l Gillets fisktallrik

och potatis
l Kyckling i rödvin

med potatis- och
grönsaksgratäng

Carl Björnberg berättar om skogsindustrins framgångar och svåra tider under Finlands självständighet.
Framgångarna har varvats med svåra tider, men
skogsindustrin har varit nyckeln till Finlands framtid.

Tisdagsluncher i oktober
Den 3 oktober kl. 12.00
Gillebroder Henrik Helenius: Ghana – från Guldkust till kakaoland
Den 17 oktober kl. 12.00
Gillebroder Lars Mac Donald-Thomé: Min hobby att teckna personliga gratulationskort
Den 31 oktober kl. 12.00
Gillebroder, meteorolog Erik Gregow: Väderprognoser för olika ändamål

Kom ihåg att anmäla dig till Handelsgillets
160-årsjubileumsfest med damer!
Vi firar jubileet lördagen den 25 november på Fiskartorpet.
Anmäl dig via www.handelsgillet.fi
Priset för jubileumsfesten är 130 euro per person. Betala senast den 10.11.2017 till
Handelsgillets konto FI35 2401 1800 0601 12 (Nordea) eller FI09 4055 1020 1828 57 (Aktia).
Mera information finner du på www.handelsgillet.fi.

Gilleafton
Torsdagen den 19 oktober kl. 18.00
Professor Mats Brommels, Karolinska Institutet:

Val och vinster i välfärden

Middag
klockan 19.00
l Rostad rödbeta

med getost och
balsamicodressing
l Strömmingsbiffar
med rotfruktspuré

Vård- och landskapsreformen rullar vidare trots
grundlagsutskottets kravfyllda utlåtande i slutet av
juni. Ett nytt förslag till lag om valfrihet i social- och
hälsovården utarbetas för närvarande, och sänds
på remiss i slutet av oktober. Den intensiva debatten, där ideologi och expertkunskap blandas friskt,
lär fortsätta. Främjar konkurrens effektivitet också i
välfärdssektorn? Är det moraliskt försvarbart att göra
vinster i skattefinansierad verksamhet? Är Sverige ett
inspirerande eller avskräckande exempel?
Mats Brommels, som forskar om styrning av sjukvården i Sverige, och som ledde den expertgrupp som lade fram förslaget till en finländsk valfrihetsmodell, redogör för bakgrunden
till vård- och landskapsreformen och det aktuella läget.

Gilleafton
Torsdagen den 26 oktober kl. 18.00
FD Ulla Tillander-Godenhielm:

Fabergés finländska mästare
Den ryske hovjuveleraren Peter Carl Fabergé är
känd världen över för sin magnifika produktion. Det
är mindre känt att finländska hantverkare stod för
största delen av den.
Fabergé samarbetade med 20 fristående guldsmedsverkstäder, av vilka 15 ägdes och drevs av
våra landsmän.
Föredraget tar oss bakom kulisserna hos Fabergé,
ger en översikt i ord och bild av hur produktionen var
organiserad, vad som tillverkades och främst vilka dessa mästare var.

Middag
klockan 19.00
l Räk- och skär-

gårdsbrödssallad
l Pannbiff med

stuvad lök och
potatis

421493

Klubbkalender oktober 2017
GolfGillarna
Säsongavslutning onsdagen den 4 oktober
kl. 18.00 i Donatorn.

Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00.

JazzGillarna
Måndagen den 16 oktober kl. 18.00 blir
det en kväll med levande jazz i Donatorn
”Tribute to Oscar Peterson”. Plats finns på
väntelistan, intresserade vänligen anmäl er
till Hasse Westerberg tfn 050 3398 251.
Ordinarie träff tisdagen den 24 oktober kl.
18.00 i Koffen.

BusinessKlubben
Social tillställning på Teatteri VIP fredagen
den 6 oktober kl. 18.00. Anmälning till businessklubben@mikaelkrogius.com i god tid.

Juniorklubben
Kontakta nya klubbledaren Robin Nygård
robin.nygard@vauraus.fi för mer information.

BörsGillet
Besök hos SEB Finland måndagen den 2
oktober kl. 18.00, temat är kapitalmarknaderna 2018 och den dynamiska hälsovårdssektorns möjligheter. Anmälningar till
kansliet senast den 29.9 kl. 13.00.
Måndagen den 23 oktober kl. 18.00 besök hos Handelsbanken. Placeringstävlingen inleds. Närmare info i separat kallelse.

Vinklubben
Fredagen den 27 oktober kl. 18.00 firas
Vinklubbens 25-års jubileum på Brage,
Kaserngatan 28.

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna
den 2, 16 och 30 oktober. Mästerskapstävlingarna fortsätter.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
FrimärksGillet
Möte onsdagen den 18 oktober kl. 18.00 i
Koffen. Kaj Nordström håller ett anförande
under rubriken Hur belyser finska frimärken
historien. Vi avslutar mötet med en auktion,
så ta med objekt om du har något du vill
ha med i auktionen. Nya som gamla samlare är välkomna.
GilleKockarna
Onsdagen den 11 oktober kockkväll på
Steinerskolan, temat är höstmat.

WhiskyGillet
Oktober är Oktoberfestens, och således
ölets tidevarv. Whiskygillet samlas kring
starkare tinkturer i november. Information
om verksamheten fås av Whiskyhövding
Christian Wentzel, christian.wentzel@asemanlapset.fi, 040 900 4889.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 3, 10, 17, 24
och 31 oktober kl. 18.00 i Donatorn. Därutöver gemensam övning med Humpsvakarna
den 21 oktober i MM:s lokaliteter.
Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12,
00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98,
info@handelsgillet.fi,
www.handelsgillet.fi
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Berättarcaféet
Sammankomst tisdagen den 17 oktober kl.
14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas till
Lasse Kusenius.

