
GILLEINFOOktober 2015

Torsdagen den 1 oktober kl. 18.00
l Gilleafton   
Vd Christian Elfving, 
Sigrid Juselius Stiftelse:
Stiftelsearbetet i Svenskfinland
     
Tisdagen den 6 oktober kl. 12.00
l Tisdagslunch    
Fotograf Matias Uusikylä:
Vin- och kockresan 2013 till 
Hangö på vita duken   

Torsdagen den 8 oktober kl. 18.00
l Gilleafton  
Militärattaché, överste 
Bo Stennabb, 
Sveriges ambassad i Hesingfors:
Försvarssamarbete Finland – 
Sverige  

Torsdagen den 15 oktober 
kl. 18.00
l Gilleafton    
Advokat Aapo Saarikivi, Roschier:
Sanktionerna mot Ryssland – vad 
händer egentligen?

Tisdagen den 20 oktober kl. 12.00 
l Tisdagslunch  
Gillebroder Lars Jakobsson:
Några ord om buddism 
           
Torsdagen den 22 oktober 
kl. 18.00
l Gilleafton  
Författaren Keth Strömdahl:
Vilda Östern är ej som förut

Torsdagen den 29 oktober 
kl. 18.00
l Gilleafton
Vd Teija Tiilikainen, 
Utrikespolitiska institutet:
Säkerheten i Europa 

Säkerheten i Europa 
under lupp 
Under temat säkerheten i Europa hör vi militäratta-
ché Bo Stennabb vid Sveriges ambassad i Helsing-
fors tala om försvarssamarbetet mellan Sverige 
och Finland torsdagen den 8 oktober. Vi fick en 
inledning till ämnet under Handelsgillets besök i 
Syndalen. Nu hör vi fortsättningen ur svensk synvin-
kel. Därpå följer sanktionerna mot Ryssland med 
advokat Aapo Saarikivi vid Roschier. Teija Tiilikainen 
spinner vidare på ämnet med säkerheten i Europa 
den sista torsdagen i oktober.  

Glöm ändå inte de inhemska inslagen av Christian 
Elfving angående stiftelsearbetet i Svenskfinland 
den 1 oktober och den lättare torsdagskvällen med 
Keth Strömdahl, som berättar om det vilda östra Ny-
land under förbudslagen torsdagen den 22 oktober. 

Förhandsanmäl dig till alla tillställningar
På Handelsgillets webbplats kan man, under 
fliken Aktuellt, nu anmäla sig till alla program. 
Anmälningarna till Gilleaftnarna behövs för att 
meddela köket hur många som äter middag och 
för att kunna förbereda alla tillställningar så bra 
som möjligt.  

 

Kom ihåg att anteckna vårt seminarium på Hanken 
i din kalender den 2 november klockan 14.00–20.00. 
Separat programblad postas till alla Gillebröder 
med mera information.
 
Verksamhetsledaren

Aktualitetsseminarium 
på Hanken 2.11 kl. 14.00



Torsdagen den 1 oktober kl. 18.00

Vd Christian Elfving:

Stiftelsearbetet i Svenskfinland
Christian Elfving har en mångårig erfarenhet av 
stiftelsearbete i Finland. Han är vd för en av de största 
finlandssvenska stiftelserna. Sigrid Juselius stiftelse 
verkar i Helsingfors och understöder nationell och 
internationell medicinsk forskning.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Skogssvamps-
soppa
l Ytrökt lax i vitt-
vinssås

Torsdagen den 8 oktober kl. 18.00

Militärattaché, överste Bo Stennabb, Sveriges ambassad i Helsingfors:

Försvarssamarbetet 
Finland–Sverige
Både NATO och Ryssland håller övningar i Östersjö-
området och det finns konkreta bevis på att under-
vattensverksamhet förekommit i svenska vatten. 
Överste Bo Stennabb, militärattaché på Sveriges 
Ambassad i Helsingfors, anser att kränkningarna 
är både allvarliga och upprörande. Hotbilden för 
Finlands och Sveriges del har inte förändrats och 
länderna har nu utvecklat ett fungerande militärt 
samarbete i regionen.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Toast Skagen
l Ugnsbakad gris-
filé med grönpep-
parsås

Tisdagsluncher i september
Tisdagslunch den 6 oktober kl. 12.00 i Donatorn
Fotograf Matias Uusikylä:
Handelsgillets resa med GilleKockarna och Vinklubben till 
Hangö 2013 på vita duken

Matias Uusikylä har editerat en videofilm om resan till 
Hangö. Vi tittar på den och får höra hur videon kom till.

Tisdagslunch den 20 oktober kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Lars Jakobsson:
Några ord om buddism

En fortsättning på lunchserien om olika religioner. 

Handelsgillets 
egna 
telefonnummer 
för bokning av 
möteslokaliteter 
är 020 7425 330



Torsdagen den 15 oktober kl. 18.00

Advokat Aapo Saarikivi, Roschier:

Sanktionerna mot Ryssland 
– vad händer egentligen?
Handelssanktionerna mot Ryssland har haft en 
enorm inverkan på handeln mellan företag i EU 
och Ryssland från och med 2014. Men hur fungerar 
sanktionerna egentligen? Hur påverkar de existe-
rande projekt och företagens framtida planer? Hur 
kan man skydda sin verksamhet mot effekterna 
av sanktionerna, och hur ser framtiden ut? Bland 
annat dessa frågor behandlar Aapo Saarikivi i sitt 
anförande.

Middag 
ca klockan 19.00

l Viltpaté
l Kyckling Kiev

Gilleafton

Torsdagen den 22 oktober kl. 18.00

Författaren Keth Strömdahl:

Vilda Östern är ej som förut
Keth Strömdahl är författare och journalist. Hon 
älskar människor och deras berättelser och drar 
regelbundet storytellingkvällar kring olika teman. 
Vilda Östern är ej som förut är hennes faktabok om 
spritsmuggling i östra Nyland och Kymmenedalen 
under förbudslagen. För den har hon intervjuat barn 
till smugglare, ögonvittnen, som berättat hur det 
kunde gå till under åren 1919–1932.

Middag 
ca klockan 19.00

l Soppa på rökt 
ren
l Ugnsstekt lax 
med dillsmörssås

Gilleafton

Torsdagen den 29 oktober kl. 18.00

Vd Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet:

Säkerheten i Europa
Teija Tiilikainen doktorerade i statsvetenskap vid 
Åbo Akademi 1997. Innan det var hon direktör för 
Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors uni-
versitet. Hon var medlem av EU:s grundlagskonvent
2003. Hon var utrikesminister Ilkka Kanervas stats-
sekreterare 2007 och fortsatte en tid under 
Alexander Stubbs tid. Hon började sitt nuvarande 
arbete år 2010.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Räk- och laxterrin 
med örtcrème
l Lammlägg med 
rotsaksmos



Klubbkalender oktober 2015

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12

00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98

info@handelsgillet.fi 
www.handelsgillet.fi

La
yo

u
t:

 M
a

j-
Le

n
 R

o
o

s/
O

y 
N

o
rd

in
fo

 A
b

Biljardklubben
Snookercup den 12 och 26 oktober 
klockan 17.00. Mästerskapsspelen 
i Snooker och Black Ball skall vara 
spelade före den 31 oktober.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Följande möte är fredagen den 13 
november.

BörsGillarna
Träff i Donatorn den 19 oktober 
klockan 18.00. Petri Deryng berättar 
om investeringar i Vietnam och Asien. 
Årets placeringstävling inleds.

FiskeGillet
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Onsdagen den 21 oktober klockan 
17.00 övning och torsdagen den 22 
oktober klockan 17.00 förberedel-
ser inför 20-årsjubileumsmiddagen. 
Jubileumsmiddag med damer 
fredagen den 23 oktober klockan 
18.00 i Steinerskolan. Anmälningar via 
GilleKockarnas webbplats senast den 
9 oktober.

GolfGillarna
Säsongen, med rekordet 790 golf-
rundor, är avslutad. Tack för aktiv 
medverkan!

JazzGillarna
Måndagen den 12 oktober klockan 
18.00 levande jazz i Donatorn, med 
damer. Pentti Lasanen, Seppo Hovi 
och Markku Johansson uppträder.
Tisdagen den 27 oktober ordinarie 
träff. Separat kallelse skickas. 

Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen 
niklas.korhonen@gmail.com för mer 
information.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångkvällar varje tisdag i Donatorn.
Kontakta Gilllebroder Elias Wikström 
040 7095 444 för mer information.

Seniorklubben
Separat info om eventuella evene-
mang.

Vinklubben
Måndagen den 26 oktober klockan 
18.30 i Donatorn presenterar Kim 
Björkwall viner gjorda på Chardon-
nay. Tastingen är med damer och 
anmälningarna sker via Vinklubbens 
webbplats med start tisdagen den 6 
oktober kl. 10.00.

WhiskyGillet
Onsdagen den 14 oktober klockan 
14.00 besöker vi Helsinki Distilleri, 
Verkstadsgatan 2 a R3 (Helsingors 
partitorg).  Alla deltagare anmäler 
sig till whiskyhövdingen Kaj Pettersson 
senast 10.10. pesson@kolumbus.fi.


