September 2016
Tisdagen den 6 september
kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Dick Lundell:
En kort skildring av ett besök i
Seoul och vid gränsen mellan
Syd- och Nordkorea
Torsdagen den 8 september
kl. 18.00
l Gilleafton			
Chefsekonom Heidi Schauman,
Aktia:
Ekonomisk översikt:
Hur mår ekonomin egentligen?
Torsdagen den 15 september
kl. 18.00
l Gilleafton		
Thomas Ahlström, Antti Ahlström
Perilliset Oy:
Ahlström – ett familjebolag
i ständig förvandling
Tisdagen den 20 september
kl. 12.00
l Tisdagslunch		
Gillebroder Niclas Köhler:
Vilka krav ställs det på en
ekonomidirektör idag?
Torsdagen den 22 september
kl. 18.00
l Gilleafton			
Riksdagsledamot Alexander
Stubb:
Har världen blivit galen?
			
Torsdagen den 29 september
kl. 18.00
l Gilleafton			
Professor emeritus
Krister Höckerstedt:
Transplantationer i Finland idag

GILLEINFO
Medlemskatalogen har
kommit ut och hösten är här
Handelsgillet kan som vanligt med avstamp i september presentera många intressanta anföranden
från olika områden. Webbplatsen www.handelsgillet.
fi uppdateras kontinuerligt med aktuell information
om dessa och övriga kommande evenemang.
Under sommarpausen skickades den nya medlemskatalogen, Gillebladet nr 3 2016, till alla medlemmar. I skrivande stund har endast några få fel,
som beror på tekniska missöden, uppdagats. Det
är naturligtvis mycket beklagligt att fel inte helt kunnat undvikas, alla korrigeringar införs givetvis i det
elektroniska medlemsregistret som publiceras för
medlemmarna i framtiden.
Å kansliets vägnar: Varmt välkommen, bästa medlem, att delta i Gilleaftnar, tisdagsluncher och övrigt
program!
Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Aktualitetsseminarium
på Hanken 2.11 kl. 14.00
Handelsgillets årliga ekonomiska seminarium tillsammans med Ekonomiska Samfundet och Hanken hålls
på Hanken den 2 november med början klockan
14.00. Programmet är nästan klart. I panelen diskuterar partiordförande Anna-Maja Henriksson, professor
Sixten Korkman och styrelseordförande Björn Wahlroos kring seminariets rubrik ”Hur får vi fart på den
efterlängtade tillväxten?”. Föreläsare är bland andra
chefen för Sveriges riksbank, Stefan Ingves, vd:n för
Marketing Clinic, Catharina Stackelberg-Hammarén,
och Centralhandelskammarens vd Risto E.J. Penttilä.
Seminariet avslutas med en brasdiskussion, ledd av
riksdagsledamot Hjallis Harkimo.
Kruxa alltså för den 2.11 i din kalender! Mer information kommer i slutet av september med den skilda
inbjudan.
Välkommen!
Kaj Nordström
ordförande för seminariekommittén

Gilleafton
Torsdagen den 8 september kl. 18.00
Chefsekonom Heidi Schauman, Aktia:

Ekonomisk översikt:
Hur mår ekonomin egentligen?

Middag
ca klockan 19.00
l Fisktallrik med

dillpotatis
l Pepparrotsgris

med rostade
rotfrukter

Heidi Schauman är chefsekonom på Aktia med ansvar för bankens
makroekonomiska prognoser och analyser. Hon analyserar händelser och fenomen såväl i Finlands ekonomi som i resten av världsekonomin. Analys av penningmarknaderna samt den ekonomiska
politiken, speciellt penningpolitiken, utgör också en viktig del av
jobbet.
Innan hon kom till Aktia jobbade Heidi Schauman på Nordea
Markets och inom Finlands Bank. Under den sista tiden på Finlands
Bank deltog hon i prognosticerandet av Finlands ekonomi. Schauman följer med och analyserar de övriga nordiska länderna ur
finländsk synvinkel.

Gilleafton
Torsdagen den 15 september kl. 18.00
Thomas Ahlström, Antti Ahlström Perilliset Oy:

Ahlström – ett familjebolag
i ständig förvandling

Middag
ca klockan 19.00
l Soppa på

jordärtskocka med
tryffelolja
l Får i kål

Antti Ahlström Perilliset Oy är familjen Ahlströms holdingbolag. Bolagets fokus ligger på ägarstyrning och därtill relaterade aktiviteter.
Bolaget är också den största ägaren i Ahlström Capital som i sin tur
är ett familjeägt investeringsbolag med industriell fokus.
Ahlström Capitals mission är att skapa aktieägarvärde på lång
sikt genom att aktivt utveckla sina investeringar och verka som
en professionell och ansvarsfull ägare med en relativt långsiktig
investeringshorisont. Ahlström Capital är ett av de ledande privata
investeringsbolagen i Finland med stark industriexpertis, långa anor
inom företagande och betydande finansiella resurser.

Vattenskadat klubbrum tillfälligt ur bruk
Tyvärr uppdagades i början av augusti en vattenskada i Klubbrummet. Den uppkom
på grund av att kaffemaskinen läckt. Torkningsarbetena inleddes utan dröjsmål och vid
pressläggning för detta Gilleinfo är datumet för öppnandet av Klubbrummet fastslaget
till tisdagen den 6 september. Då kör också höstens program igång med säsongens första
tisdagslunch. Webbplatsen uppdateras vid behov gällande tidtabellen.

Gilleafton
Torsdagen den 22 september kl. 18.00
Riksdagsledamot Alexander Stubb:

Har världen blivit galen?
Alexander Stubb är en finländsk politiker som hittills bland annat varit ordförande för Samlingspartiet samt utrikes-, finans- och
statsminister. Han var också EU-parlamentariker åren 2004–2008 och
medverkar som kolumnist i ett flertal dagstidningar och tidskrifter.
Stubb har skrivit ett flertal böcker om Europeiska unionen och en
bok om maratonlöpning.

Middag
ca klockan 19.00
l Club sandwich

och Caesarsallad
l Ugnsstekt lax

med äggsås och
dillpotatis

Gilleafton
Torsdagen den 29 september kl. 18.00
Professor emeritus Krister Höckerstedt:

Transplantationer i Finland idag

Middag
ca klockan 19.00
l Räkskagen
l Parmesankyck-

ling med ris

Krister Höckerstedt är hjärnan bakom den legendariska verksamheten kring levertransplantationer i Finland. Han tog initiativet till och
var ansvarig för levertransplantationerna på Kirurgiska sjukhuset från
starten 1982. År 1998 blev han överläkare vid HUCS klinik för levertransplantation och kirurgi och var mellan 2002 och 2010 professor
i kirurgi vid Helsingfors universitet. Han har medverkat i över 400
vetenskapliga publikationer och lett tiotals avhandlingar.
Numera transplanterar kirurger i Finland njure, lever, hjärta, lunga,
bukspottskörtel och tarm. Höckerstedt berättar för Gillebröderna
om transplantationerna, och speciellt om resultaten av operationerna.

Tisdagsluncher i september
Den 6 september kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Dick Lundell:
En kort skildring av ett besök i Seoul och vid gränsen mellan Syd- och Nordkorea
Den 20 september kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Niclas Köhler:
Vilka krav ställs på en ekonomidirektör idag?

421493

Klubbkalender september 2016

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Social tillställning fredagen den 16 september kl. 18.00 på Teatteri VIP. Kom och bekanta dig med BusinessKlubben och dess
medlemmar. Detaljerat program skickas till
medlemmarna före tillställningen. Anmälning till businessklubben@mikaelkrogius.
com i god tid.
BörsGillet
BörsGillet besöker eQ Bankirfirma måndagen den 26 september kl. 18.00. Vi får en
översikt av den finska fastighetsmarknaden och fastigheter som alternativ till ränteplaceringar. eQ presenterar sig och sina
fastighetsprodukter. Anmälan till kansliet
senast fredag 23.9. kl. 13.00.
Fiskeklubben
Gemensam resa 23–25 september med
GilleKockarna till Åland. Deltagarantalet
är begränsat, förfrågningar kan riktas till
Hencca Vilén.
Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12
00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98
info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi

GilleKockarna
Gemensam resa 23–25 september med
Fiskeklubben till Åland. Deltagarantalet
är begränsat, förfrågningar kan riktas till
Hencca Vilén.
GolfGillarna
GolfGillarmästerskapen 2016 avgörs den 6
september på Pickala Park i Sjundeå.
Den sista deltävlingen för säsongen spelas i
Hangö den 27 september.
Anmäl dig via www.handelsgillet.fi –> klubbar –> GolfGillarna –> Anmäl dig.
Välkomna alla GolfGillare!
JazzGillarna
Höstsäsongen öppnas tisdagen den 20
september kl. 18.00 i Koffen.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen niklas.korhonen@gmail.com för mer information.
Seniorklubben
Separat info om eventuella evenemang.
Vinklubben
I september provar Vinklubben viner i Tallinn, resan 20–21 september är fullbokad.
WhiskyGillet
WhiskyGillet sammankommer onsdagen
den 7 september kl.18.00 på Handelsgillet
i kabinett Arizona. Anmälan till Kaj Pettersson pesson@kolumbus.fi senast 1.9.2016.
Alla Gillemedlemmar välkomna!
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 6, 13, 20 och
27 september kl. 18.00 i Donatorn.
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Biljardklubben
Snooker-cupen fortsätter, med deltävlingar
den 5 och den 19 september.
Gruppspel i Snooker- och NineBall-mästerskapen bör fullbordas senast den 19
september!

