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Torsdagen den 2 oktober 
kl. 17.30 
l Gilleafton. Brigadkommendör 
Olavi Jantunen: Nylands Brigad 
idag och dess uppgift i framtiden 
samt samarbetet med Sverige

Tisdagen den 7 oktober 
kl. 12.00
l Tisdagslunch

Torsdagen den 9 oktober 
kl. 17.30
l Gilleafton. Minister Wilfried 
Tyska ambassaden: Germany 
one year after the Bundestag 
election

Torsdagen den 16 oktober 
kl. 17.30
l Gilleafton. Vice verkställande 
direktör Staffan Herlin Finnlines: 
Finsk linjesjöfart i dagens ekono-
miska klimat

Tisdagen den 21 oktober 
kl. 12.00
l Tisdagslunch

Torsdagen den 23 oktober 
kl. 17.30
l Gilleafton. Förbundsord-
förande Ole Norrback Svenska 
pensionärsförbundet: Fred i vår 
tid?? – Vårt beroende av omvärl-
den ökar för varje dag.

Torsdagen den 30 oktober 
kl. 17.30
l Gilleafton. Journalist Stefan 
Lundberg: Sommaräventyret i 
Daphnes kölvatten

Finlands styrka 
och möjligheter
Årets seminarium på Hanken den 1 december 
klockan 14.00–18.00 dryftar, under ledning av 
chefredaktör Jens Berg, Finlands konkurrenskraft 
på världsmarknaden.

Gillet arrangerar seminariet tillsammans med 
Ekonomiska Samfundet och Svenska handels-
högskolan i Hankens festsal festsal. 

Priset är endast 45 euro för Gillemedlemmar, 
och 90 euro för allmänheten. Vi ser fram emot 
ett livligt deltagande. Anmälningar till annika@
handelsgillet.fi eller roger@handelsgillet.fi samt 
telefon 09 669 798

Extraordinärt föreningsmöte 
tisdagen den 21 oktober
På föreningsmötet behandlas styrelsens förslag till 
nya stadgar för Handelsgillet i Helsingfors r.f. Försla-
get publiceras i Gillebladet vecka 40. Mötet hålls i 
kabinett Donatorn kl. 18.00

Handelsgillet har 60 A-platsbiljetter till föreställningen 
tisdagen den 10 februari 2015 kl. 19.00. Vi träffas på 
Café Artist kl. 18.30 för ett glas skumvin, som ingår i 
priset 85 euro per person.

Se Mamma Mia 
på Svenska teatern
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Gilleafton
Torsdagen den 2 oktober kl. 17.30

Brigadkommendör Olavi Jantunen, Nylands Brigad:

Nylands Brigad idag och dess 
uppgift i framtiden samt 
samarbetet med Sverige
Nylands Brigad är i dag ett modernt truppförband som ansvarar för 
kustjägarutbildningen i Finland. Brigadens organisation har utveck-
lats kraftigt under de senaste åren, både materiellt och i fråga om 
verksamhetssätt. Utbildningens innehåll och utbildningsmetoderna 
samt -kulturen har utvecklats genomgående. De stora investering-
arna i brigadens fastigheter och övningsområden har förbättrat 
förutsättningarna för och främjat denna utveckling. Brigadens 
prestationer har varit på nationell toppnivå i fjol och i år. Att Nylands 
Brigad som Finlands första stridsförband genomgått NATO-evalue-
ringens nivå 2 är ett bevis på att brigadens satsningar varit de rätta. 
Samarbetet med Sverige har genom tiderna spelat en viktig roll i 
denna utveckling. Nylands Brigad står väl förberedd för de kom-
mande utmaningarna.

Gilleafton

Andra minister Wilfried Krug, Tyska ambassaden:

Germany one year 
after the Bundestag election
The new German government formed last December is faced with 
many difficult tasks. Domestically, the economy has been doing 
well for the past few years, but a continuation of this success is by 
no means guaranteed. In Europe, both in the extensive area of EU 
policy and concerning the increasingly worrisome conflict between 
Russia and Ukraine, high expectations are directed at Chancellor 
Angela Merkel.

Middag
ca klockan 18.30

l Viltpaté med 
svartvinbärsgelé
l Kyckling Kiev

Middag 
ca klockan 18.30

l Toast Skagens
l Ugnsstekt grisfilé, 
grönpepparsås

Torsdagen den 9 oktober kl. 17.30

Seniorutskottet arrangerar 
ett besök på Mannerheimmuseet torsdagen den 30 oktober kl. 13.00–14.00. 
Besöket är öppet för alla. Priset, 18 euro, inkluderar guidning.  
Anmälningar till annika@handelsgillet.fi eller roger@handelsgillet.fi  tfn 09 669 798



Gilleafton

Vice vd Staffan Herlin, Finnlines:

Finsk linjesjöfart i dagens 
ekonomiska klimat
Staffan Herlin har jobbat på Finnlines sedan 1983 och har efter 1995 
haft olika ledningsuppgifter i företaget. Han ansvarar för marknads-
föringen, försäljningen och kundservicen för hela gruppens frakt. 
Därtill är han chef för ro-ro-trafiken till Tyskland samt hela Nordsjö-
området. 

Middag
ca klockan 18.30

l Soppa på rökt 
renkött
l Ugnsbakad lax 
med dillsmörssås

Torsdagen den 16 oktober kl. 17.30

Gilleafton

Förbundsordförande Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet:

Fred i vår tid?? – Vårt beroende 
av omvärlden ökar för varje dag
Efter sin långa karriär inom den finska politiken med 4 370 dagar som 
minister i många regeringar har Ole Norrback inte slagit av på tak-
ten. Han var ordförande för Nordiskt gränshinderforum 2007–13, sty-
relsen för Vasa universitet 2010–13 samt Kulturfonden för Norge och 
Finland 2008–11. Svenska pensionärsförbundet har han lett sedan år 
2009. President Tarja Halonen förlänade honom ministertitel år 2006.

Middag
ca klockan 18.00
l Räk- och 
laxterrin, örtkräm
l Lammlägg, 
rotsaksmos

Torsdagen den 23 oktober kl. 17.30

Gilleafton

Journalist Stefan Lundberg, Hufvudstadsbladet:

Sommaräventyret 
i Daphnes fotspår
Stefan Lundberg berättar om sin och fotograf Leif Weckströms 55 
dagar långa båtfärd från Helsingfors till Rapallo i Italien. Duon hann 
uppleva Estonias förlisningsplats, stormar, rofyllda färder på de eu-
ropeiska kanalerna, märkliga möten. Sist, men inte minst, återupp-
täckte de Göran Schildts ankarplatser på Önskeresan 1948.
Lyssna, fråga och köp årets gåvobok till Gillets specialpris.

Middag
ca klockan 18.00

l Rostbiff, selleri-
sallad
l Kalkonbröst med 
madeirasås

Torsdagen den 30 oktober kl. 17.30



Klubbkalender oktober 2014

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12

00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98

info@handelsgillet.fi 
www.handelsgillet.fi
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Biljardklubben
Snookercup den 13 oktober och den 
27 oktober kl. 17.00. Träningar och 
mästerskapsspel i Pool övriga 
måndagar kl. 17.00. 
Klubbkamp mot Svenska Klubben i 
Tammerfors 18 oktober.

Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00. Klubbkamp 
mot Svenska Klubben i Tammerfors 
den 18 oktober.

BusinessKlubben
Separat info om eventuella 
evenemang.

BörsGillarna
Träff den 6 oktober kl. 18.00, Evli Bank: 
Asien och expanderande marknader 
– hur placera?

FiskeGillet
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Den 15 oktober kl. 17.00 på Lönkan
Bröd, pajer, piroger och kalla såser.

GolfGillarna
Separat info om eventuella 
evenemang.

JazzGillarna
Avec-kväll med levande jazz den 
13 oktober i Donatorn (fullbokad) 
Träff den 28 oktober i Koffen, 
programmet öppet.

Juniorerna
Separat info om eventuella 
evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagar kl. 18.00 i Donatorn.

Seniorutskottet
Besök på Mannerheimmuseet 
torsdagen den 30 oktober.

Vinklubben
Fredagen den 24 oktober kl. 18.00 i 
Donatorn berättar Kristian Stenius 
om viner gjorda på druvan Pinot 
Noir runt om i världen.

WhiskyGillet
Separat info om eventuella 
evenemang. 


