
Vår- och sommarprogram
Detta Gilleinfo är det sista före sommaren, nästa kort 
kommer ut i september. Gillets webbplats uppdateras 
kontinuerligt med aktuell information om kommande 
evenemang. Följ med info om bland annat augusti-
exkursionen till Sveaborg den 18 augusti och kräft-
skivan den 25 augusti, på handelsgillet.fi!

Teamet på kansliet

Första maj-lunchen är fullbokad
Ni som hann få plats och har anmält er, vänligen betala 
senast den 15 april in 40,00 euro per person (barn 
4–12 år 15,00 euro) till Handelsgillets konto: 

FI35 2401 1800 060 112 (Nordea) eller
FI09 4055 1020 182 857 (Aktia) 

Skriv deltagarnas namn i meddelandefältet vid 
betalningen. Lunchen börjar klockan 13.00 i kabinett 
Donator.

Tisdagslunchen den 6–7 juni 2016 i Vilnius, Litauen
Till tisdagslunchen kan du anmäla dig på handels-
gillet.fi/aktuellt. Resan är med damer och sista anmäl-
ningsdag är den 4 april. Ännu har 2 personer möjlighet 
att vara med på en sagolik lunch. 

Exkursionen den 16 juni till Serlachius-museerna 
Handelsgillet besöker Serlachius-museerna i Mänttä 
den 16 juni. Anmälningar tas emot från och med den 
10 maj klockan 10.00 på handelsgillet.fi/aktuellt.  
Utfärden är med damer och tidtabellen omfattar hela 
dagen, med start klockan 6.30 från Kaserntorget och 
retur cirka klockan 20.00.

GILLEINFO 
April–maj 2016

Tisdagen den 5 april kl. 12.00
l Tisdagslunch    
Gillebroder Kenneth Kumenius: 
Digitaliseringens frammarsch

Torsdagen den 7 april kl. 18.00
l Gilleafton
Europadirektör Thomas Enckell, 
Fiskars Abp: 
Fiskars – från holdingbolag till ett 
integrerat, ledande globalt konsu-
mentvaruföretag

Torsdagen den 14 april kl. 18.00
l Gilleafton   
Marknadsförings- och kommunika-
tionsdirektör Max Alfthan,   
Kone Corporation: 
En djupdykning i Kones strategi

Tisdagen den 19 april kl. 12.00 
l Tisdagslunch    
Gillebroder Lars Kusénius:
Tankar om ett berättarcafé   
på Handelsgillet 

Torsdagen den 21 april kl. 18.00
l Gilleafton    
Vd Ann Wahlroos-Jaakkola,   
Picnic-bolagen:
Franchising – lönsamt för båda 
parterna

Torsdagen den 28 april kl. 18.00
l Gilleafton    
Introduktionsafton för nya   
medlemmar 

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12

00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98
info@handelsgillet.fi 
www.handelsgillet.fi



Middag 
ca klockan 19.00

l Toast Skagen
l Lammköttbullar 
med rotsaksmos 
och lingonsylt

Torsdagen den 14 april kl. 18.00 

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Max Alfthan,   
Kone Corporation:

En djupdykning i Kones strategi
Ända sedan han blev magister från Hanken år 1987 
har Max Alfthan byggt upp en karriär kring mark-
nadsföring, särskilt varumärken. Efter flera ledande 
positioner i storbolag har han sedan november 2014 
arbetat som direktör ansvarig för marknadsföring 
och kommunikation vid Kone. År 2014 utsågs han till 
årets marknadsföringsdirektör av tidningarna Mark-
kinointi & Mainonta och Talouselämä. Max Alfthan 
ger oss en inblick i Kones strategi av idag. 

Torsdagen den 7 april kl. 18.00

Direktör, Europa, Thomas Enckell, Fiskars Abp:

Fiskars – från holdingbolag till  
ett integrerat, ledande globalt 
konsumentvaruföretag
Fiskars är idag en ledande global leverantör av mär-
kesprodukter för hemmet, trädgården och uteliv. 
Fiskars produkter är kända över hela världen för sin 
funktionalitet och banbrytande design. Koncernen 
har en stark portfölj med ansedda internationella 
varumärken som Fiskars, Iittala, Rörstrand, Royal 
Copenhagen, Gerber, Wedgwood och Waterford. 
Fiskars grundades 1649. Thomas Enckell är affärs-
områdesdirektör för Europa och berättar om den senaste utveck-
lingen i Finlands äldsta företag. 

Gilleafton

Middag 
ca klockan 19.00

l Skärgårds-
smörgås
l Kycklingbröst 
med sparris-
gratäng och 
timjansås

Tisdagsluncher i april
Den 5 april  kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Kenneth Kumenius:
Digitaliseringens frammarsch

Gilleafton

Den 19 april  kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Lars Kusénius: Tankar om 
ett berättarcafé på Handelsgillet



Torsdagen den 28 april kl. 18.00

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

Gilleafton

Torsdagen den 21 april kl. 18.00

Vd Ann Wahlroos-Jaakkola, Picnic-bolagen:

Franchising – lönsamt    
för båda parterna
Franchising som verksamhetsmodell har funnits i 
Finland sedan 1970-talet och dess framfart ser ut 
att fortsätta. Franchisingavtal används inom flera 
branscher. Utan franchising skulle vi inte ha många 
kända servicekoncept att välja mellan. Detta är 
också ett tryggt sätt att idka företagsamhet då före-
tagaren får hjälp och stöd i flera sammanhang och 
kan koncentrera sig på själva affärsverksamheten. 
Franchisingverksamheten styrs av Franchisingförbundet och följer 
EUs lagstiftning. Ann Wahlroos-Jaakkola har lett Picnic-bolagen 
sedan april år 2014.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Fisk- och silltallrik
l Biff à la Lindström 
med gräddpotatis 
och rosmarinsås

Vill du vara med?
Arbetet med Handelsgillets nya medlemskatalog är nu i full 
gång. Drygt 600 medlemmar svarade på enkäten inom utsatt tid. 
Tack ska ni ha!

Katalogen hotar dock att bli tunn. Omkring 300 av de drygt 1 000 Gillebröderna har 
inte reagerat på enkäten som skickades ut i februari. Dessa kan, enligt lagen, INTE 
tas med i katalogen utan ett medgivande.

Om du alltså inte ännu besvarat enkäten, men vill vara med i medlemskatalogen 
bör du ringa Handelsgillets kansli, tfn 09 66 97 98, absolut senast den 6 april för att 
ge lov att publicera uppgifterna om dig. Dessutom bör du bekräfta att de uppgifter 
kansliet har om dig är korrekta.

Middag 
ca klockan 19.00

l Sallad med rökt 
lax och sparris
l Jägarens gryta 
på gris med  
potatismos
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Klubbkalender april–maj 2016
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Biljardklubben
l  Snooker-cupen fortsätter, med deltäv-
lingar 4.4 och 18.4.

l Gruppspel i Snooker och Nine Ball-
mästerskapen i full gång.

Bridgeklubben
l Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
l Round Table-möte 8.4 kl. 18.00 på 
Handelsgillet. Diskussion enligt medlem-
marnas input från mötet 30.3.

BörsGillet
l BörsGillet möts i Donatorn 25.4 kl. 18.00. 
Placeringstävlingens resultat kungörs. 
Närmare programinfo senare per e-post. 

Fiskeklubben
l Vårmöte 1.4 kl. 14.00 på restaurant Salve.

Gillekockarna
l Kockkväll 20.4, temat är mat från  
Mellanöstern. 

l Kockkväll 18.5, temat är mat från 
Norden.

GolfGillarna
l Säsongöppning 13.4 kl. 18.00 i Donatorn. 
Förhandsanmälan till säsongöppningen 
senast 7.4! Anmäl dig via handelsgillet.fi 
> Klubbar > GolfGillarna > Anmäl dig.

l Första deltävling, med förbehåll för 
otjänligt väder, spelas 26.4 på Pickala.

l Nytt för i år är spelet på Master 10.5, 
Talma återkommer den 31.5 efter en tids 
paus. Välkomna alla GolfGillare!

JazzGillarna
l A Tribute to René Lardot – Manlig vit 
jazzsång ordnas i Koffen 26.4 kl. 18.00. 
Kvällen presenteras av Sven Kullberg. 

Juniorklubben
l Kontakta Niklas Korhonen, niklas.korho-
nen@gmail.com för mer information.

Seniorklubben
l Separat info om eventuella evene-
mang.

Vinklubben
l Tasting med damer 22.4 kl. 18.00 i Do-
natorn. Kim Björkwall presenterar viner 
för sommaren. 

WhiskyGillet
l Tasting 12.4 kl. 18.00 i kabinett Arizona. 
Anmälan till Kaj Pettersson pesson@
kolumbus.fi senast 6.4. Nya deltagare 
hjärtligt välkomna!

l I maj sista tastingen på traditionellt vis 
före sommaren 23.5 i Ekenäs hos Bo  
Pelin samt hos Ecci Westerlund. Anmä-
lan till pesson@kolumbus.fi senast 18.5.

l Resa till destilleriet på Ven i Öresund 
13.6, anmälan senast 6.4. till Kaj Petter-
son, pesson@kolumbus.fi.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
l Sångövningar 5.4, 12.4 och 19.4   
kl. 18.00 i Donatorn.

l Stämövning 12.4 1T kl. 17.00 i Donatorn.

l Frihetsbröderna erövrar Tallinn 23–24.4. 
Start lördag morgon, hotellövernattning 
och hemfärd söndag kväll. Mera info 
följer inom kort.

l 1.5 sång på Gillet kl. 13.00, samling   
kl. 12.30.
l 3.5 ingen övning. 

l 10.5 normal övning kl. 18.00 i Dona-
torn. 

l 13.5: Keikka 1 med Floradagssång 
på Blomsterfondens pensionärshem i 
Kottby, sång kl. 14.15, samling kl. 13.50. 

l 13.5 Keikka 2 på Brummerska hemmet 
med sång kl. 16.00 och samling kl. 15.30. 
Avslutning på kvällen, plats meddelas 
senare. 

421493


