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Torsdagen den 2 februari kl. 18.00
l Gilleafton   
PR-direktör Thomas Hallbäck, 
Volvo Car Finland: 
Framtidens bil och autonom 
körning 

Tisdagen den 7 februari kl. 12.00
l Tisdagslunch  
Gillebroder Stefan Saxberg: 
Vill du bli en kundmagnet? 
Varför inte!
  
Torsdagen den 9 februari kl. 18.00
l Gilleafton   
Journalisten, Gillebroder 
Matts Dumell:           
När Mannerheim valde Finland 
 
Torsdagen den 16 februari 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Carl  Haglund, Vice President, 
Europe & Strategy, Sunshine Kaidi 
New Energy Group, CEO, Kaidi 
Finland: 
Förnyelsebara bränslen i en 
föränderlig värld

Tisdagen den  21 februari kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Ray Lindberg: 
Utveckling av arbetsutrymmen 
för nya arbetssätt 

Torsdagen den 23 februari 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Vd Kjell Skoglund, Finsk-svenska 
handelskammaren i Stockholm:           
Finland behöver Sverige mer än 
någonsin

Tankar efter ett år på 
Handelsgillet   
För ett år sedan fick jag som nyanställd möjlighet 
att i samband med en tisdagslunch presentera mig, 
berätta om förväntningarna på det nya jobbet och 
redogöra för mina tankar efter två veckor på Gillet. 
En snabb tillbakablick ger vid handen att mina 
förväntningar uppfyllts med råge samt att ingenting 
veterligen blivit ogjort. Har fått rutin i att samarbeta 
med min kollega Annika Borgström, styrelsen, utskot-
ten, representanter för klubbarna och de fastighets-
ansvariga.

Har på min unika arbetsplats möjlighet att med hjälp 
av nytänkande stöda de traditioner som denna 160 
år gamla fina förening har.

Nu gäller det bara att jobba vidare med att utveckla 
de trevliga och varierande arbetsuppgifter, som 
finns, utan att någonsin sänka ribban.

I praktiken kallas en sammanslutning förening om 
följande tre kriterier uppfylls: det finns tre eller flera 
medlemmar, det finns en ideell bakgrund och verk-
samheten är avsedd att vara bestående. Jag vill i 
år särskilt betona att Gillet har 160 fina år bakom sig 
och åtminstone lika många lika fina år framför sig.
Tack till alla de medlemmar som mottagit mig varmt 
och väl under mitt första år på Gillet! 

Clarissa Köhler
verksamhetsledare

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



Torsdagen den 2 februari kl. 18.00

PR-direktör Thomas Hallbäck, Volvo Car Finland: 

Framtidens bil och autonom 
körning 
De förarlösa bilarna är snart här. När, hur och var-
för? Thomas Hallbäck berättar om Volvos utveck-
lingsstrategi för autonoma bilar, om syftet att med 
teknologin i framtidens bil förbättra människors liv 
och att kunna påverka samhället på ett positivt 
sätt.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Räksallad med 
passionvinägrett
l Kyckling i kokos-
sås

Torsdagen den 9 februari kl. 18.00

Journalisten, Gillebroder Matts Dumell:    

När Mannerheim valde Finland 
Matts Dumell berättar mindre kända fakta om C.G. 
Mannerheim. Fokus sätts på Mannerheims mest 
traumatiska år som officer och finländare, året då 
han tvekade och förhalade innan han till sist valde 
Finland.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Skärgårdssallad 
och rökt sik
l Mör gris i stroga-
noffsås

Kommande evenemang  
Teaterbiljetter till Väinö Linnas Okänd  soldat i Harparskog har reserverats för medlemmar 
med damer till föreställningen onsdagen den 2 augusti 2017 kl. 19.00. Anmälan till Okänd 
soldat öppnas den 14 februari klockan 10.00 på  www.handelsgillet.fi > Aktuellt. Priset 50 
euro per person inkluderar teaterbiljett, kaffe med munk i pausen och plats i bussen tur och 
retur från Kaserntorget. Det finns totalt 50 platser.

Också vårsäsongen är i annalkande och detaljerad information om resorna till Sankt 
Petersburg den 11–13 maj och till Villnäs, Gullranda och Nådendal den 4 juni kommer att 
publiceras i Gilleblad 1/2017 som kommer ut i början av mars. Anmälan till Sankt Peters-
burgsresan öppnas redan den 10 februari klockan 10.00 och för Villnäsresan den 10 mars kl. 
10.00 på www.handelsgillet.fi > Aktuellt.



Tisdagsluncher i februari

Den 7 februari kl. 12.00
Gillebroder Stefan Saxberg:  
Vill du bli en kundmagnet? Varför inte!

Den 21 februari kl. 12.00
Gillebroder Ray Lindberg:
Utveckling av arbetsutrymmen för nya 
arbetssätt 

Torsdagen den 16 februari kl. 18.00

Carl Haglund: 

Förnyelsebara bränslen 
i en föränderlig värld 
Carl Haglund är Vice President för Sunshine Kaidi 
New Energy Group samt vd för dess dotterbolag i 
Finland. Kaidi planerar som bäst en jätteinvestering 
i Kemi i Lappland. Haglund talar kring förnyelsebara 
bränslen på landsvägarna.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Gillets fisktallrik
l Biff av köttfärs 
med smetanasås

Torsdagen den 23 februari kl. 18.00

Vd Kjell Skoglund, Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm: 

Finland behöver Sverige 
mera än någonsin
Kjell Skoglund har ett starkt engagemang för 
näringslivssamarbetet mellan Finland och Sverige. 
En av hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra 
finländskt kunnande och finländska företag på 
andra sidan Östersjön. 

Under Kjell Skoglunds ledarskap har antalet 
medlemmar i Finsk-svenska handelskammaren ökat 
snabbt de senaste åren, och intresset för finsk-svenskt samarbete lig-
ger på toppnivå i båda länderna.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Paprika- och 
tomatsoppa med 
rökt sidfläsk
l Ostgratinerade 
strömmingsbiffar 
med löksås



Klubbkalender februari 2017
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Berättarcaféet 
Sammankomst tisdagen den 21 februari kl. 
14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas till 
Lasse Kusenius.  

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna 
den 13 och 27 februari klockan 17.00. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. 
Den 1 februari börjar en nybörjarkurs i 
bridge i kabinett Hartwall som är reserverat 
för kursen varje onsdag klockan 12.00–16.00 
till och med den 29 mars. Anmälningar till 
Chester, c-j@blomstedt.com eller 044 088 
0070.

BusinessKlubben
Separat info om eventuella evenemang. 

BörsGillet
BörsGillarna besöker kapitalförvaltningsbo-
laget JAM Advisors Ab måndagen 6.2.2017, 
klockan 18.00, temat är algoritmbaserad 
kapitalförvaltning. Anmälningar till kansliet 
senast den 3.2 klockan 13.00.
 
Fiskeklubben
Separat info om eventuella evenemang. 

FrimärksGillet
Möte onsdagen den 1 februari klockan 
18.00 i Koffen. Ralf Ilmoni håller anförande 
under rubriken Vad frimärkssamlande kan 
leda till. Mötet avslutas med en auktion, så 
ta med objekt om du har något du vill ha 
med på auktionen. Alla är välkomna.

421493

GilleKockarna
Onsdagen den 15 februari Kockkväll med 
lammkött och styckning av djur under led-
ning av Kjell Söderman på Reinin Liha. 

GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för februari. 

JazzGillarna
Träff under temat Jazz snacks tisdagen den 
21 februari  klockan 18.00 i Donatorn. 

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

Vinklubben
Den 24 februari klockan 18.00 presenterar 
Ramón Sanchez-Beyrath viner baserade 
på Tempranillodruvan.

WhiskyGillet
Ljuset börjar småningom återvända och 
rocksen i whiskyglasen tinar upp till en 
porlande bäck. Flänsarna och sigillen 
bryts fredagen den 10 februari hemma hos 
gillebroder Bjørn Klavenes i Esbo då uret 
slagit 17.00. De 14 första ganymederna får 
en plats vid bordet och bägarna. Anmälan 
och tilläggsinformation:  Christian Wentzel,
christian.wentzel@asemanlapset.fi, 040 900 
4889. Sista anmälningsdag 2.2. Slàinte!

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 7, 14, 21 och 
28 februari klockan 18.00 i Donatorn (den 
21 februari i Arizona).


