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Tisdagen den 7 april kl. 12.00
l Tisdagslunch.
Gillebroder Olle Tötterman:
Vallonerna i Sverige-Finland på 
1600-talet – nyttiga invandrare
 
Torsdagen den 9 april kl. 17.30
l Gilleafton.
Valdebatt under ledning av 
Michael Franck. I panelen:
Karl-Mikael Grimm, Centern, 
Joel Harkimo, Samlingspartiet, 
Marcus Rantala, SFP, 
Maria Vuorelma, De Gröna 

Torsdagen den 16 april kl. 17.30
l Gilleafton. 
Handelsgillets vårmöte, 
bokslutsmöte

Tisdagen den 21 april kl. 12.00
l Tisdagslunch.
Gillebroder Mikko Wildtgrube:
Mina fem år vid rodret

Torsdagen den 23 april kl. 17.30 
l Gilleafton.
Professor emeritus 
Christian Grönroos, Hanken:                                                          
Från kock till scout – marknads-
föringens väg mot framtiden

Val och möjligheter
Riksdagsvalet dominerar diskussionen i samhället un-
der månaden då ändringar i den politiska ordningen 
troligen är att vänta. Nu har finlandssvenskar igen en 
möjlighet att göra sin röst hörd genom att se till att 
så många av oss som möjligt kommer in i riksdagen 
från alla partier. Arbetet i statens ledning noteras och 
ger svenskan synlighet i hela landet. Det får inte bara 
vara kustregionen som är medveten om att svenskan 
är ett aktivt språk på alla nivåer. Låt vår röst höras 
runtom i hela landet!

Roger Rajalin
verksamhetsledare

Kom med till Istanbul. 
Det finns tre platser 
kvar på vår resa med 
damer till Istanbul den 
7–11 maj till följd av 
återbud.  Mera infor-
mation: 09 669 798.

Till upplevelseresan 
med damer till Nyslott 
för att se på Giu-
seppi Verdis opera La 
Traviata finns ännu 6 
lediga platser. Medde-
la ert intresse före den 
15 april till annika@
handelsgillet.fi.

Till tisdagslunchen i 
Riga den 1–2 juni finns 
4 lediga platser. Kolla 
med annika@handels-
gillet.fi eller 09 669 798 
för mera information.



Tisdagsluncher 
i april

Boka bord till 
förstamajlunchen!
 
Nu är det dags att boka plats till den 
årliga förstamajbuffén. Den går av 
stapeln klockan 13.00 den 1 maj. Vi fyller 
upp Donatorn tills väggarna kommer emot, 
det finns 84 platser. 

Försäkra dig om en plats genom att kontakta kansliet: 
annika@handelsgillet.fi eller på telefon 09 669 798.

Pris: 38 euro för vuxna. I priset ingår ett glas skumvin.
Barn äter till reducerat pris. Meddela hur många barn 
det finns i sällskapet.

Betalas in på något av Handelsgillets konton:
Nordea FI352401 1800 060112
Aktia FI09 4055 1020 1828 57

Gillets förstamajmeny 2015 

Rödlökssill
Senapssill, kräft- och äggsallad
Gravad lax, dillsenapssås
Lantpaté, marmelad
Rökt lax med remouladsås
Rostbiff, pepparrotskräm
Kokta ägg, romkräm
Grönsallad, husets bröd, smör

Stekt lax, bearnaisesås
Kokt potatis
Grisinrefilé, mörk madeirasås
Potatisgratäng
Hallon- och chokladkaka
Kaffe eller te

den 7 april kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Olle Tötterman: Vallonerna i Sverige-
Finland på 1600-talet – nyttiga invandrare

Gilleafton
Torsdagen den 9 april kl. 17.30

Valdebatt 
Debatten leds av Michael Franck.

Deltagarna i valdebatten: Karl-Mikael Grimm, Centern, Joel Harkimo, 
Samlingspartiet, Marcus Rantala, SFP, Maria Vuorelma, De Gröna.

Årets valdebatt förs av yngre kandidater än vanligt. Nya fräscha tag förväntas av de kom-
mande ledarna för Finland. Panelen debatterar de stora frågorna som kräver tuffa beslut 
av den kommande regeringen. Finns det möjligheter att åstadkomma en regering med 
tillräckligt mod att vidta konkreta åtgärder för att få landet på fötter igen?

Middag 
ca klockan 18.30

l Vårsallad med 
räkor
l Majshönsbröst 
med tomat- och 
salviasås



Vårens exkursion för Gillebröder torsdagen den 7 maj går till 

Konst och Form i Sibbo 
Avfärd kl. 10.15 från Kaserntorget.
Kl. 11.00  presentation av Konst och Form, John Hartwall. Utställningen Stor värld – liten män- 
niska av konstnär Netta Tiitinen. Månadens unga konstnär Hanna Olá.
Lunch på Konst och Form.
Kl. 14.30  Rundtur på avfallskraftverket i Vanda.

Anmälningar till annika@handelsgillet.fi eller 09 669 798.

Gilleafton
Torsdagen den 16 april kl. 18.00

Handelsgillets vårmöte 
eller bokslutsmöte
Andra behandlingen av styrelsens förslag till nya stadgar.

Middag 
ca klockan 18.30

l Gravlax, potatis-
sallad
l Helstekt grisfilé 
med baconsås

den 21 april kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Mikko Wildtgrube: Mina fem år vid rodret

Gilleafton
Torsdagen den 23 april kl. 17.30

Professor emeritus Christian Grönroos, Hanken:

Från kock till scout – marknads-
föringens väg mot framtiden
Christian Grönroos är professor emeritus i tjänste- 
och relationsmarknadsföring vid Svenska han-
delshögskolan och grundare av forsknings- och 
kunskapscentret CERS Centre for Relationship 
Marketing and Service Management. Han har 
forskat i marknadsföringens utveckling från 
enkelriktad påverkande massmarknadsföring 
(kock) till relationsbyggande tjänstemarknadsfö-
ring (scout). Hans tes är att huvuduppgiften för 
marknadsföring och försäljning är att göra ett företag meningsfullt 
för sina kunder och andra intressenter. Då tjänar man också pengar.

Middag 
ca klockan 18.30

l Silltallrik
l Lammlägg med 
rotsaksmos
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Klubbkalender april–maj 2015

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 13 och 27 april kl. 17.00.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Möte måndagen den 13 april kl.18.00 
i Donatorn: Prissättning och produk-
tifiering.

BörsGillarna
Möte måndagen den 20 april hos 
Odin Fondbolag.
Placeringstävlingens resultat kungörs.

FiskeGillet
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Onsdagen 15 april  kl. 17.00 – 21.00  
Matlagningskväll: Kanarisk mat.
Organisatör: Sten Petrell.

GolfGillarna
Säsongstart onsdagen den 15 april 
kl. 18.00 i Handelsgillets Donator 
kabinett.
Spelplanen för 2015 finns nu på GG:s 
webbplats.
Första spelrunda tisdagen den 28 
april på Pickala Park. Spelvärd Johan 
Andler.

JazzGillarna
Möte tisdagen den 28 april i Koff kl. 
18.00: Americans in Europe.

Juniorerna
Separat info om eventuella 
evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Manskören Frihetsbröderna, 110-
års jubileumskonsert lördagen 11.4 
kl.17, Balders sal, tillsammans med 
Lappfjärds Manskör. Dirigenter John 
Emanuelsson och Harry Kinos. Biljetter 
15 euro vid dörren. Varmt välkomna.

Seniorklubben
Separat info om eventuella evene-
mang.

Vinklubben
Provsmakning fredagen den 24 april 
i Donatorn kl. 18.00. Anmälningar på 
webben från kl. 10.00 onsdagen den 
15 april. 
Viner från hela världen med bland-
ningar av Rhônedruvor. Sten Trolle 
Lindgren.

WhiskyGillet
Ingen tasting i april. Nästa tasting 
hålls i Ekenäs i maj. 


