
GILLEINFOOktober 2013

Tisdagen den 1 oktober
l Tisdagslunch 
klockan 12.00
Sebastian Weckman, Luckan: 
Företagssidan.fi

Torsdagen den 3 oktober
l Gilleafton 
klockan 17.30
Stadsplaneringschef Mikko Aho, 
Helsingfors stad

Torsdagen den 10 oktober
l Gilleafton 
klockan 17.30
Chefsekonom, Gillebroder Roger 
Wessman, Nordea 

Tisdagen den 15 oktober
l Tisdagslunch 
klockan 12.00 
Gillebroder Henrik Helenius

Torsdagen den 17 oktober
l Gilleafton 
klockan 17.30
Vd Tom Kaisla, Eilakaisla Ab

Torsdagen den 24 oktober
l Gilleafton 
klockan 17.30
Försvarsminister Carl Haglund 

Torsdagen den 31 oktober 
klockan 14.00
l Seminarium på Hanken 
tillsammans med Ekonomiska 
Samfundet

Söndagen den 10 november 
klockan 12.00
l Farsdagsbrunch

Fördel Finland 
– Hur kan vi utveckla våra 
konkurrensfördelar?

Finlands ekonomi sackar efter i förhållande till ekono-
mierna i våra viktigaste konkurrentländer såsom Sverige 
och Tyskland. Produktionen har inte nått upp till nivån 
före den ekonomiska krisen 2008, arbetstillfällena inom 
industrin har minskat med 70 000, investeringarna har 
inte tagit fart och prognoserna för de närmaste åren 
är dystra. Varför går det så dåligt för Finland? Vad kan 
vi göra för att vända den negativa utvecklingen till vår 
fördel?

Finlands konkurrenskraft är temat för Handelsgillets, 
Svenska handelshögskolans och Ekonomiska Samfun-
dets gemensamma seminarium på Hanken torsdagen 
den 31 oktober 2013 klockan 14.00–19.30. 

Frågeställningen behandlas från flera synvinklar såsom 
relationerna mellan arbetsgivare, löntagare och stats-
makten, utbildning och innovationer, arbetsmarkna-
dens funktion, ledarskapets roll samt hur vi kan utnyttja 
vårt geografiska läge till vår fördel. Seminariet avslutas 
med en paneldebatt om ekonomiska drivfjädrar kontra 
trygghet.

Vi får höra många intressanta och aktuella talare dis-
kutera hur Finlands ekonomi på nytt kan göras konkur-
renskraftig. Seminariet leds av Hufvudstadsbladets 
chefredaktör Jens Berg. Efter själva seminariet fortsätter 
diskussionen kring en vinbuffé.

Reservera redan nu torsdagen den 31 oktober och 
anmäl dig till seminariet.

Mera uppgifter om seminariet finner du i den inbjudan 
som sickades per post till dig samt på Handelsgillets 
hemsida www.handelsgillet.fi också på Facebook under 
Handelsgillet i Helsingfors.
 
Du är varmt välkommen! 



Tisdagsluncher 
i oktober

Tisdagen den 1 oktober klockan 12.00 i Donatorn
Sebastian Weckman, Luckan: Företagssidan.fi – ny digital 
portal för företagare med service på svenska
Tisdagen den 15 oktober klockan 12.00 i Donatorn
Gillebroder Henrik Helenius: Georgien i brytningsskede

Gilleafton
Torsdagen den 3 oktober kl. 17.30

Stadsplaneringschef Mikko Aho, Helsingfors stadsplaneringskontor

Aktuellt inom Helsingfors 
stadsplanering
Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt sin stra-
tegi för de kommande fyra åren. Strategin base-
rar sig på stark tillväxt, vilket betyder att vi borde 
producera 500 000 kvadratmeter utrymme för 
boende varje år.

Den befintliga generalplanens kapacitet 
har utnyttjats nästan helt, så behovet av nya 
bostadstomter är att 9 miljoner kvadratmeter 
reserveras för boende i nästa generalplan gäl-
lande åren 2035–2050.

Visionen om Helsingfors framtid skall behandlas i stadsplanerings-
nämnden i slutet av året.

Helsingfors hamn flyttade till Nordsjö år 2008. Aktuella projekt är 
Fiskehamnen, i Västra hamnen (Busholmen) och Kronbergsstranden 
som en följd av detta.

Middag
ca klockan 18.30

l Svampsoppa
l Biff à la Lind-
ström, gräddsås

l Rödvin: LIN-
DEMANS WINE-
MAKERS RELEASE 
SHIRAZ, CABERNET 
SAUVIGNON, 
Australien
l Vittvin: MO-
LINA SAUVIGNON 
BLANC, Chile

Gilleafton
Torsdagen den 10 oktober kl. 17.30

Chefsekonom, Gillebroder Roger Wessman, Nordea

Finlands ekonomi – överdrivna 
farhågor och förbisedda 
problem
Hur går det egentligen för Finlands ekonomi? 
Dagligen får vi läsa om uppsägningar, permitte-
ringar och andra dystra nyheter. Finns det ljus vid 
horisonten? 

Middag
ca klockan 18.30

l Gravlaxtoast
l Viltskav och 
potatismos

l Rödvin: NORTON 
BARREL SELECT 
MALBEC, Argen-
tina
l Vittvin: PAULA 
CHARDONNAY, 
Argentina



Gilleafton
Torsdagen den 17 oktober kl. 17.30

CEO Tom Kaisla, Eilakaisla Ab

Lönsamma Finland?
I dagens Finland kan man fråga sig hur lönsamt 
det är att anställa människor, om företaget går 
med förlust. Men finns det företag och åtgärder 
som kan råda bot på det? Vi får höra mera om 
detta av vd Toim Kaisla på Eilakaisla Ab.  

Eilakaisla grundades år 1971 och är ett av 
Finlands största företag inom bemanning och 
rekrytering. Företaget är känt för mångsidig 
service av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och 
intressanta arbetsuppgifter. Företaget sysselsätter 
cirka 2 300 personer och omsatte år 2012 cirka 43 
miljoner euro.

Middag
ca klockan 18.30

l Silltallrik
l Lammlägg, 
rotsaksmos

l Rödvin: LIN-
DEMANS BIN 45 
CABERNET SAUVIG-
NON, Australien
l Vittvin: SUR 
VIOGNIER, Chile

Gilleafton
Torsdagen den 24 oktober kl. 17.30

Försvarsminister Carl Haglund

Finland i förändring
Finland befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk 
situation. Dels är vi inne i en djup och lång europe-
isk ekonomisk kris, som bland annat påverkar vår 
exportindustri kraftigt, dels är Finlands ålderstruktur 
den mest utmanande i Europa med allt vad det 
innebär. Regeringen kämpar med ett budgetunder-
skott som fortsätter att växa. Vad bör göras? 

Obligatorisk förhandsanmälan till 
annika@handelsgillet.fi eller telefon 66 97 98 
senast den 22 oktober.

Middag
ca klockan 18.30

l Sallad med 
oxbringa
l Jägarfärs, stekt 
potatis

l Rödvin: NORTON 
BARREL SELECT 
MALBEC, Argen-
tina
l Vittvin: TOR-
RES ESMERALDA, 
Spanien

Traditionell avec-kväll med levande musik
Måndagen den 14 oktober klockan 18.00 med Birger’s Ragtime Band
Kvällens meny: Silltallrik, viltskav med potatsimos, lingon, kaffe eller te (37 euro).
Anmälningar till annika@handelsgillet.fi eller 66 97 98.
Kuverten bör inlösas på förhand genom inbetalning till Handelsgillets konto 
240118-60112 (FI 35 2401 1800 0601 12) senast 7.10. 
Begränsat antal platser!



Klubbkalender oktober 2013
Biljardklubben
Snookercup måndagar klockan 17.00

Bridgeklubben
Klubbtävling 16.10 klockan 17.00
För övrigt bridgekväll i Wiborg varje onsdag 
klockan 17.00

BusinessKlubben
Möte i Donatorn 15.10 klockan 18.00

BörsGillet
Måndagen den 21.10 klockan 17.00 besöker Börs-
Gillet Börsstiftelsen. Anmäl dig till Annika senast 
18.10 annika@handelsgillet.fi

FiskeGillet
Fiskeresa till Nord Norge. Separat info.

GilleKockarna
Träff på Lönkan 16.10 klockan 17.00. Tema hel 
höna eller broiler med saftiga sallader

GolfGillarna
Separat info om eventuellt arrangemang.

JazzGillarna
Traditionell avec-kväll med levande jazz, mån-
dagen den 14.10 klockan 18.00. Se separat info i 
detta blad.

Juniorerna
Separat info om eventuellt arrangemang

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Höstsoaré lördagen den 5.10 klockan 18.00. 
Restaurang Blue Peter, Drumsö. Buffet 35 euro. 
Kontakta biljetter@frihetsbroderna.fi ifall du öns-
kar delta som publik eller gäst.

Seniorutskottet
Separat info om eventuellt arrangemang.

WhiskyGillet
Förhandsinformation. Tasting i Reval med Eric 
(Ecci) Westerlund 27–28.11. (se separat info). Bin-
dande anmälan senast 7.10 till Ecci Westerlund 
ecci.westerlund@gmail.com

Vinklubben
Vinutfärd från Åbo till Stockholm med Viking 
Grace 21–22 oktober. Fullbokad.

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 tillställningar. Därför 

påminner den nu gillebrö-
derna om att följande 

gäller – förutom då an-
nat påbjuds – i Gillets 
lokaliteter:

Raka byxor (även hela 
och rena jeans), krag-
skjorta och udda rock. 
Under gilleaftnarna är 

dessutom slips önskvärd.

Genom att följa kläd-
koden bidrar du till den 
allmänna trivseln.

Klubbtillställningarna är öppna för alla 
gillebröder. Önskar du få separat kallelse 
till någon klubbs arrangemang – kon-
takta Gillets kansli och du kommer med 
på klubbens interna postningslista.

Anmälan till klubbarrangemangen  
om inte annat meddelas till  
annika@handelsgillet.fi


