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Tisdagen den 1 mars kl. 18.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Georg Stünkel:		
Om sjömanslivet på 1950-talet

Tankar efter en månad
på Handelsgillet

Torsdagen den 3 mars kl. 18.00
l Gilleafton			
Vd, rektor Henrik Wolff,
Yrkeshögskolan Arcada:
Arcada i går, i dag, i morgon

Efter en månad på jobbet som verksamhetsledare
för Handelsgillet kan jag glad och tacksam konstatera att jag fått bästa möjliga start. Roger Rajalin
och Annika Borgström på kansliet har vinnlagt sig
om att introducera mig väl. Nu har jag formellt tagit över rodret för kansliet och min resa kan börja.
Handelsgillet i Helsingfors traditioner fortsätter
mot följande milstolpe – år 2017 – med god vind i
seglen.

Torsdagen den 10 mars kl. 18.00
Gilleafton			
Koncernchef Catharina
Stackelberg-Hammarén,
Marketing Clinic:
Hur skapa tillväxt och anpassa
sig till realiteterna i dagens
digitala värld?

l

Tisdagen den 15 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Gillebroder Esko Jokinen:
Etablering i det nya Baltikum i
början av 1990-talet
Torsdagen den 17 mars kl. 18.00
l Gilleafton 			
Landschef Lars Midttun, Ikea:
IKEA 20 years in Finland
			
Tisdagen den 29 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch		
Gillebroder Adam Åkerfeldt:
Som FN-observatör i Afrika
Torsdagen den 31 mars kl. 18.00
l Handelsgillets föreningsmöte

Vill också rikta mitt varma tack till Gillets tidigare
verksamhetsledare Roger Rajalin för gott kamratskap och god coaching under mina första veckor
på jobbet och önska honom fina år som aktiv
Gillebroder!
Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Tisdagslunchen den 6–7 juni
2016 i Vilnius, Litauen
Till tisdagslunchen kan du
anmäla dig på handelsgillet.fi/aktuellt. Se aktivitetskalendern. Resan är med
damer och sista anmälningsdagen är den 4 april.
Ytterligare 6 personer har
möjligheten att vara med
på en sagolik lunch.

Gilleafton
Torsdagen den 3 mars kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Rektor och vd Henrik Wolff, Yrkeshögskolan Arcada:

l Caesarsallad

Arcada i går, i dag, i morgon

med kyckling
l Maltköttbullar i

Yrkeshögskolan Arcada fyller detta år 20 år. Från en fusion av ursprungligen sex olika enheter har Arcada utvecklats till en sammanhållen yrkeshögskola med ett
enhetscampus vid Arabiastranden. Arcada har rönt
framgångar såväl inom utbildning som forskning
och har, trots sin relativa litenhet, ett omfattande
internationellt nätverk. Henrik Wolff, som lett yrkeshögskolan sedan starten, berättar om dess resa
fram till idag. Han ger också sin syn på högskolepolitiken i dag, och på vad som nu borde göras.

gräddsås, rotsaksmos

Gilleafton
Torsdagen den 10 mars kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Koncernchef Catharina Stackelberg-Hammarén, Marketing Clinic:

Hur skapa tillväxt och anpassa
sig till realiteterna i dagens
digitala värld?

l Soppa på jord-

ärtskocka
l Kyckling i

rödvinssås, rostad
potatis

Det är nu drygt tio år sedan Catharina StackelbergHammarén grundade företaget Marketing Clinic
tillsammans med tre andra personer. Företaget är
idag ett av de framgångsrikaste inom marknadsföringskonsultering i Finland. Grundidén, ”Känn
din kund”, är fortfarande ledstjärnan i företagets
verksamhet och implementeras nu i den digitala
försäljningsprocessen.

Tisdagsluncher i mars
Den 1 mars kl. 12.00
Gillebroder Georg Stünkel:
Om sjömanslivet på
1950-talet

Den 15 mars kl. 12.00
Gillebroder Esko Jokinen:
Etablering i det nya Baltikum i början av 1990-talet

Den 29 mars kl. 12.00
Gillebroder
Adam Åkerfeldt:
Som FN-observatör i Afrika

Gilleafton
Torsdagen den 17 mars kl. 18.00
Landschef Lars Midttun, Ikea:

IKEA 20 years in Finland
Bakgrunden till Ikeas framgång i de ständigt växlande förhållandena i detaljhandeln behandlas av
Lars Midttun. Han kommer från Norge och håller sitt
anförande på engelska. Medlemmarna kan dock
ställa frågor på svenska.

Middag
ca klockan 19.00
l Sallad med

bacon och ägg
l Gäddfärsbiffar

med gräddpotatis
och tartarsås

Gilleafton
Torsdagen den 31 mars kl. 18.00

Handelsgillets ordinarie
föreningsmöte (bokslutsmöte)

Middag
klockan 19.00
l Silltallrik med

potatis
l Stroganoff med

grönsaksris

Utlandsresan den 11–14 maj 2016
till Ljubljana, Slovenien

Till Ljubljana har vi ännu 9 platser kvar av 40. Resan är med damer. Sista anmälningsdagen är fredagen den 11 mars. Anmälningar på handelsgillet.fi/aktuellt. Se
anslagstavlan, klicka på rubriken Ljubljana.

421493

Klubbkalender mars 2016
Biljardklubben
Snookercupen fortsätter med deltävlingar 7.3 och 21.3.
Gruppspel i Snooker och NineBallmästerskapen i full gång.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Separat info om programmet för
mars.
BörsGillet
BörsGillets marsmöte arrangeras av
Fondita 14.3 kl. 18.00. Närmare info
per mejl.
Fiskeklubben
Separat info om eventuella
evenemang.
GilleKockarna
Den 16.3 Mat från havet.

Seniorklubben
Separat info om eventuella
evenemang.
Vinklubben
Tasting med damer fredagen 18.3
kl. 18.00 i Donatorn. Kristian Stenius
presenterar viner från Argentina.
WhiskyGillet
WhiskyGillet tasting onsdag 2.3
kl. 17.30 på privat adress. Anm. till
whiskyhövding Kaj Pettersson senast
27.2. Alla och även nya bröder
välkomna!
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagar kl. 18.00 i
Donatorn.
Tisdagen den 22.3 övning
kl. 18–19 i Arizona. Kl. 19.00 vårmöte
med middag i Donatorn.

JazzGillarna
Avec-kväll med levande jazz ordnas
i Donatorn må 21.3 kl. 18. “Magic
Moments of Jazz Piano” med Ulf
Johansson-Werre. Därtill har JazzGillarna träff ti 29.3 kl. 18 i Koffen. Heffe
Ericsson drar kvällen under temat
Trains & boats & planes.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen
niklas.korhonen@gmail.com för mer
information.

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12
00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98
info@handelsgillet.fi
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GolfGillarna
I väntan på säsongsstart.

