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Torsdagen den 11 september
kl. 17.30
l Gilleafton. Verksamhetsledare
Markus Österlund,
Svenska Finlands folkting:
Våga svenska i Finland
Tisdagen den 16 september
kl. 12.00
l Tisdagslunch, Henrik Helenius:
Sri Lanka – mellan Buddha och
Ceylonte
Torsdagen den 18 september
kl. 17.30
l Gilleafton. Cami Hongell,
Tellybean: Tellybean – en startup
med en ny lättanvänd videotelefontjänst – än sen då?
Torsdagen den 25 september
kl. 17.30
l Gilleafton. Viceordförande för
SFP Päivi Storgård: Helsingfors i
framtiden

Inför hösten 2014
Höstens program, som är under arbete, bjuder igen
på ett mångsidigt utbud.
Programmet kommer att representera kärnområdena i Handelsgillets verksamhetsidé, handel,
industri, sjöfart och samhälle.
Avsikten är inte bara att tillföra ny kunskap utan
också att ge möjlighet till sällskapligt umgänge medlemmarna emellan.
Höstsäsongen inleds med en Gilleafton den 11
september och avslutas med den alltid populära
Jullunchen den 11 december samt Nyårssupén den
31 december. Tisdagsluncherna kör igång den 18
september.
Vi hoppas, att du redan nu reserverar plats för
Farsdagslunchen den 9 november och för Seminariet
på Hanken den 1 december i din kalender.
Förutom Handelsgillets egna program, kommer
klubbarna att ha ett gott utbud av olika evenemang.
Om nästa år kan redan berättas att Handelsgillet
ser musikalen MAMMA MIA på Svenska Teaterns stora
scen den 10 februari. Mera om detta senare.
Med hopp om en givande höst!
Roger Rajalin
verksamhetsledare

Gilleafton
Torsdagen den 11 september kl. 17.30
Verksamhetsledare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting:

Våga svenska i Finland

Middag
ca klockan 18.30
l Kallrökt laxtartar,

remouladsås
l Coq au vin

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för
det svenska språkets ställning i Finland. Det
betyder samtidigt att folktinget verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant
språkklimat.
Våga Svenska är en kampanj som vill
uppmuntra dig till att tala svenska i Finland.
År 2014 ska vara året då vi alla vågar och vill
tala svenska, oberoende av språkbakgrund
och språkkunskaper.

Gilleafton
Torsdagen den 18 september kl. 17.30

Middag

Cami Hongell, Tellybean:

l Scampisallad

Tellybean – en startup med en
ny lättanvänd videotelefontjänst
– än sen då?
Tellybean har nyligen lanserat en tjänst som
enkelt möjliggör videosamtal med vilken tv
som helst. De viktigaste fördelarna är att tjänsten är lätt att använda, förmånlig och ger en
känsla av fysisk närhet tack vare den stora tvskärmen. Cami Hongell, ekon.mag., investerare och en av Tellybeans grundare, berättar
om tjänsten och diskuterar dess potentiella roll
i framtidens kommunikation, samt Tellybeans
resa från en idé till ett blivande tillväxtföretag.

ca klockan 18.30

med yoghurtdressing
l Majskyckling
med timjansås

Gilleafton
Torsdagen den 25 september kl. 17.30

Middag

Päivi Storgård, viceordförande för SFP och
ledamot i stadsfullmäktige:

l Svampsoppa

Helsingfors i framtiden
Päivi Storgård, född i Somero och bosatt
i Helsingfors, är stadsfullmäktigeledamot
samt vice ordförande för Svenska
folkpartiet i Finland. Hon arbetar enligt
mottot ”Vi sitter alla i samma båt och
måste ro den i land tillsammans”.

I samband med middagen
har Skråväsendets Ålderman
och Gesäll något att berätta.

Kabinettbokningarna
till numret 020 7425 330
För att göra kabinettbokningarna smidigare,
har Handelsgillet fått ett eget telefonnummer till restaurangens bokningscentral.
Ring 020 7425 330, när du önskar boka ett
kabinett eller komma överens med restaurangen om trakteringen i Handelsgillets
lokaliteter.
Du kan även använda dig av Cantina Wests
e-postadress booking@cantinawest.net i
samma ärenden.
Bokningsspråket är finska. Kansliet hjälper gärna till, ifall du önskar få service på
svenska.

ca klockan 18.30

l Lättrökt lax med

vittvinssås

Klubbkalender september 2014

Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00.
BusinessKlubben
Social tillställning i Ravintola Teatteris
VIP-lounge, torsdagen den 11.9
kl. 18.00–22.00.
BörsGillarna
BörsGillarna möts 8.9 kl. 18.00.
Närmare information senare per
e-mail.
FiskeGillet
Separat info om eventuella
evenemang.

GilleKockarna
Gillekockarna samlas 17.9 kl. 17.00 till
en gourmetkväll på Lönkan.
GolfGillarna
GolfGillarna har säsongavslutning i
Donatorn 29.9 kl. 17.30–22.00. Prisutdelning och annat program.
Separat inbjudan och info på Gillets
hemsidor, GolfGillarna.
JazzGillarna
JazzGillarna inleder hösten med
ett möte tisdagen den 23.9 kl. 18.00.
Programmet meddelas senare.
Juniorerna
Separat info om eventuella
evenemang.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Inleder höstterminen den 2.9 kl. 18.00
i Donatorn.
Seniorutskottet
Besöket på Mannerheimmuseet är
uppskjutet.

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

Vinklubben
Den 22.9 kl. 18.00 i Donatorn berättar
Ramon Sanchez-Beyrath om viner
från Alsace.
WhiskyGillet
Separat info om eventuella
evenemang.
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Biljardklubben
Snookercup 1.9, 15.9 och 29.9 kl. 17.00.
Träningar och mästerskapsspel i Pool
övriga måndagar kl. 17.00.

