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Tisdagen den 3 april kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Niclas Ingves:		
Ingves & Svanbäck som
researrangör

Vår- och sommarprogram

Torsdagen den 5 april kl. 18.00
l Gilleafton		
ED, direktören för Hanken
Business Lab,
Markus Wartiovaara:
Entreprenörskap och välmående

Information följer bland annat om:

Torsdagen den 12 april kl. 18.00
Gilleafton			
PhD, docent Susanne Dahlgren,
Tammerfors universitet:
Mellanöstern efter den arabiska
våren – vilken väg ut?

l

Tisdagen den 17 april kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Gillebroder
Lars Mac Donald-Thomé:
Självlärt konsthantverk, verktyg
och metoder
Torsdagen den 19 april kl. 18.00
l Gilleafton
Vd och grundare Mikael Smeds,
Maksuturva-bolagen:
The Maksuturva Story – 10 år på
60 minuter
Torsdagen den 26 april kl. 18.00
Gilleafton			
TkD, MBA, teknologidirektör
Lars Peter Lindfors, Neste:
Innovativ tillväxt – Case Neste

l

Torsdagen den 3 maj kl. 18.00
l Gilleafton			
Introduktionsafton för nya
medlemmar

Detta GilleInfo är det sista före sommaren, nästa
tryckta kort kommer ut i september men vår webbsida handelsgillet.fi uppdateras kontinuerligt.

Boka bord till Förstamajlunchen!
Den årliga förstamajbuffén serveras i
Donatorn den 1 maj kl. 13.00. Det finns
86 platser, du kan försäkra dig om en
plats genom att tidigast den 4 april kl. 10.00
kontakta Annika på kansliet per telefon
09 669 798 eller per e-post annika@handelsgillet.fi
Priset är som i fjol 43 euro per person för vuxna, i
priset ingår ett glas skumvin. Barn äter till reducerat
pris. Meddela om ni har barn i sällskapet. Inbetalning
till Handelsgillet, Nordea FI35 2401 1800 0601 12 eller
Aktia FI09 4055 1020 1828 57 senast den 25 april.
Räkfrossa med damer den 17 maj i Donatorn
Lediga platser finns! Anmälan via handelsgillet.fi/
aktuellt.
Vårutfärd med damer till Malmgårds slott den
24 maj
Anmälan via handelsgillet.fi fram till den 15 maj.
Tisdagslunch med damer i Tallinn den 4–5 juni
Information om utfärden publiceras på
handelsgillet.fi där man också kan anmäla
sig till utfärden från och med den 3.4 kl. 10.00,
max 40 platser.
Kräftskiva torsdagen den 23 augusti kl. 18.00
Anmälan öppnas på handelsgillet.fi den 13.6
kl. 10.00.
Utfärden för medlemmar till Fazer visitor center i
Vanda torsdagen den 6 september med efterföljande middag på Gillet
Anmälan öppnas på handelsgillet.fi den 20.6
kl. 10.00.
CHESS på Svenska Teatern den 27 september
Det finns ännu lediga platser. Detaljer på
handelsgillet.fi där man kan anmäla sig till
evenemanget fram till den 25 maj.

Gilleafton
Torsdagen den 5 april kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

ED, direktören för Hanken Business Lab, Markus Wartiovaara:

Entreprenörskap och välmående

l Potatissallad

med gravad lax
l Kycklingragu

med potatis-

Hanken, universiteten och samhället har under de
sparrisgratäng
senaste åren i allt högre grad investerat i entreprenöriella initiativ. Hurudana bolag växer fram? Vilken
är inkubatorernas och acceleratorernas roll? Hur ser
de kommande entreprenöriella ekosystemen ut?
Vilka nya möjligheter växer fram för de kommande
generationerna?
Bakom de olika entreprenöriella initiativen ligger
de eviga frågorna: Hur leva ett gott liv här och nu och framöver? Wartiovaara håller anförandet kring möjligheterna för entreprenörskap och välmående i dagens samhälle.

Gilleafton
Torsdagen den 12 april kl. 18.00

Middag
klockan 19.00

PhD, Docent Susanne Dahlgren, Tammerfors universitet:

Mellanöstern efter den arabiska
våren – vilken väg ut?

l Kyckling, chi-

limajonnäs och
romainesallad
l Fiskbiff med
smetanasås och
potatismos

Efter den så kallade arabiska våren har Mellanöstern
varit i större kaos än någonsin. Under våren 2011 ställde
ungdomen krav på demokrati, öppenhet och karama
(värdighet, respekt). Men proteströrelserna krossades
med hård hand. Länder som Saudiarabien och Egypten
kunde lita på stöd från USA i att förstärka sina autokratiska regeringar. Andra länder, vilkas ledare dessa mäktiga stater inte litade på, hamnade i
inbördeskrig. I Irak föddes ISIS, som blev känt över hela världen för sin brutalitet som överskred
även al-Qaidas, och folkmassorna började strömma in i Europa. Kunde utvecklingen ha varit
annorlunda? Vad har hänt med ungdomen, som i massor skakade regeringar? Susanne
Dahlgren är antropolog och Mellanösternforskare som specialiserat sig på och bott i Jemen.

Tisdagsluncher i april
Den 3 april kl. 12.00
Gillebroder Niclas Ingves:		
Ingves & Svanbäck som researrangör
Den 19 april kl. 12.00 – vårens sista tisdagslunch
Gillebroder Lars Mac Donald-Thomé:
Självlärt konsthantverk, verktyg och metoder

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

Gilleafton
Torsdagen den 19 april kl. 18.00
Vd och grundare Mikael Smeds, Maksuturva-bolagen:

The Maksuturva Story – 10 år på
60 minuter

Middag
klockan 19.00
l Fisktrilogi
l Kyckling Kiev

med tomatris och
barbecuemajonnä s

Hur är det att starta en ny och unik verksamhet i en
bransch som inte ännu är fullt mogen? Hur är det
att anpassa sig till finanssektorns tunga regelverk
samtidigt som businessmodellen är under intensiv
utveckling? Hur har marknadens attityd för digital
handel förändrats under de tio senaste åren? Hur
ser världen ut om 10 år – försvinner fysiska pengar
helt?
Maksuturva Group Ab är ett internationellt verksamt betalningsinstitut underställt Finansinspektionen och specialiserat på intelligenta betalningar. Bland dess kunder återfinns
bland annat några finländska börsbolag.

Gilleafton
Torsdagen den 26 april kl. 18.00
TkD, MBA, teknologidirektör Lars Peter Lindfors, Neste:

Innovativ tillväxt – Case Neste
Lars Peter Lindfors har haft flera chefsposter inom
Neste-koncernen, både inom olja och gas samt kemi.
Han ansvarar idag för forskning och utveckling, IT,
inköp, investeringsprocessen samt utveckling av
affärsprocesserna på koncernnivå hos Neste.
Lindfors har haft ansvar för breddandet av de förnyelsebara råvarorna inom Nestes nya affärsområde
och har en intressant historia att berätta.

Middag
klockan 19.00
l Sallad med

oxbringa
l Pannbiff med

potatismos och
mörk pepparsås

Gilleafton
Torsdagen den 3 maj kl. 18.00

Introduktionsafton för nya
medlemmar
Handelsgillet presenteras för de medlemmar som antagits hittills i
år. De som introducerat medlemmarna är också hjärtligt välkomna
liksom övriga Gillebröder.

Middag
klockan 19.00
l Gillets fisktallrik
l Kycklingfilé i

tomatlimesås och
potatisgrönsaksgratäng

421493

Klubbkalender april–maj 2018

Biljardklubben
Snooker Cup måndagarna 9 och 23 april kl.
17.00. Far och son måndagen den 16 april kl 17.00
och träningsmåndagar hela maj månad.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Vi träffas ondsagen den 4 april kl. 18.00 i Donatorn. Henrik Keinonen, Special Planner på NewCo Helsinki, berättar om uppstartsmöjligheterna
i Helsingfors. Följande möte måndagen den 7
maj kl. 18.00, mera information separat närmare
evenemanget.
BörsGillet
Möte i Donatorn måndag 23 april kl. 18.00 under
temat: Hur placera i aktier? Placeringstävlingens
resultat kungörs. Detta är en Far och son-tillställning, ta med återväxten! Anmäl till kansliet per
fredagen den 20.4 före kl. 13.
Fiskeklubben
Medlemmarna kallas till extra vårmöte. Tidpunkt
och plats meddelas separat.
FrimärksGillet
Möte tisdagen den 17 april kl. 18.00 i Koffen. Vi
har workshop till vilken medlemmarna tar med
oidentifierade märken som vi tillsammans försöker identifiera. Vi avslutar som vanligt mötet med
en auktion. Alla är välkomna, nya som gamla
samlare.
GilleKockarna
Det framgångsrika Far & son -konceptet fortsätter i april och maj.
Onsdagen den 18 april kl. 17 kockkväll på Steinerskolan, temat är mat från Kaukasien.
Onsdagen den 9 maj kl. 17 kockkväll på Steinerskolan, temat är vårmat. Vi får besök av

Vingklubben som presenterar smakprov på viner
som passar till de valda maträtterna.
GolfGillarna
GOLFSÄSONGEN BÖRJAR! Den 16 april säsongöppning i Donatorn kl. 18.00.
Den 24 april GG-touren börjar på Pickala, Park
kl. 10.00.
Den 2 maj GG-tour spel nr 2 på Hirsala kl 10.00 ,
n.b. onsdag! Den 8 maj nr 3 på Rönnäs kl. 10.00,
den15 maj nr 4 på Bruksgolf kl. 10.00, den 22 maj
nr 5 på Hjortlandet, Porkala kl. 10.00, den 29 maj
nr 6 på Kullo kl 10.00.
JazzGillarna
Vårens sista träff tisdagen den 24 april kl. 18.00.
Separat kallelse skickas i april.
Juniorklubben
Kontakta Robin Nygård robin.nygard@vauraus.fi
för mer information.
Vinklubben
Säsongens sista sammankomst fredagen den 27
april kl. 18.00 då Kim Björkwall presenterar årets
prisvärdaste viner.
WhiskyGillet
I april låter Whiskygillet solen tina marken, men i
maj styr vi kosan västerut till Ekenäs.
Onsdagen den 23 maj är grillen varm hos broder
Pelin från klockan 15 framåt, och destillaten
avsmakas hos broder Sundström väl uret slagit
17. Anmälning per den 16.5 till christian.wentzel@
asemanlapset.fi, tfn 040 900 4889.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Normala tisdagsövningar i Donatorn: 3.4, 10.4,
17.4, 24.4 och 8.5.
Vårkonsert: Våryra fredagen den 20 april kl. 18.30
i Bragesalen. Biljetter à 15 euro.
Förstamajsång på Gillets Förstamajlunch kl. 13.00.
Floradagssång på seniorhemmen Blomsterfonden och Brummerska hemmet den 14 maj och
Frihetsbrödernas säsongavslutning den 14 maj
som sits på Gillet i Sinebrychoff.
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Berättarcaféet
Sammankomst tisdagen den 17 april kl. 14.00
i Donatorn. Förfrågningar kan riktas till Lasse
Kusenius.

