
GILLEINFOSeptember 2015

Tisdagen den 1 september 
kl. 12.00
l Tisdagslunch
Gillebroder Eyolf Björklöf:
I vitsarnas värld
 
Torsdagen den 10 september 
kl. 18.00
l Gilleafton
TD Carl-Fredrik Geust: 
Bombardemanget av Helsingfors 

Tisdagen den 15 september 
kl. 12.00
l Tisdagslunch
Gillebroder Stig Nordgren:
Mellan konst och industri 
– Anton Nordgrens träsnideri

Torsdagen den 17 september 
kl. 18.00
l Gilleafton 
Professorn i trafikmedicin, 
Gillebroder Timo Tervo och 
Markku Isoksela, Veho Oy:
Äldre bilister och intelligenta 
bilar i trafiken

Torsdagen den 24 september 
kl. 18.00 
l Gilleafton 
Vd Göran Lindholm, Ålands 
Ömsesidiga Försäkringsbolag:                                                          
Självstyret på Åland – fungerar 
det?
           
Tisdagen den 29 september 
kl. 12.00
l Tisdagslunch 
Gillebroder Henrik Helenius:
Bhutan – från medeltid till framtid

Säkerhet, Svenska dagen 
och seminarium
Säkerheten i Europa är ett genomgående tema 
under hösten. I september tar Carl-Fredrik Geust 
avstamp i bombardemangen av Helsingfors under 
andra världskriget. Militärattaché Bo Stennabb vid 
Sveriges ambassad i Helsingfors talar i oktober om 
försvarssamarbetet i Norden. Sanktionerna mot Ryss-
land står sedan i tur.  I oktober belyser direktör Teija 
Tiilikainen på Utrikespolitiska institutet Finlands syn på 
säkerheten i Europa. 
Svenska dagen behandlas av professor Henrik 
Meinander medan Olli Rehn, som ny näringsminister, 
gästar Handelsgillet i november. Handeln repre-
senteras av Stockmann Abp genom företagets nya 
verkställande direktör Pehr Thelin som också gästar 
Gillet i november. 

Roger Rajalin
verksamhetsledare

Aktualitetsseminarium 
på Hanken 2.11 kl. 14.00
 
Handelsgillet håller tillsammans med Ekonomiska 
Samfundet och Hanken sitt årliga ekonomiska se-
minarium på Hanken den 2 november kl. 14.00. Pro-
grammet är nästan klart. I panelen deltar ekonomiskt 
insatta politiker: trafik- och kommunikationsminister 
Anne Berner, riksdagsledamot Hjallis Harkimo och en 
av oppositionens ledande personer, riksdagsleda-
mot Carl Haglund. Föreläsare är bland andra profes-
sor Bengt Holmström, MIT, professor Alf Rehn, ÅA och 
företagsledare Mårten Mickos, Finlands internatio-
nellt mest kända IT-expert.
Kruxa alltså för 2.11 i din kalender! Mer information 
kommer i skild inbjudan i mitten eller slutet av sep-
tember.
 
Välkommen! 
Kaj Nordström
ordförande för seminariekommittén



Torsdagen den 10 september kl. 18.00

TD Carl-Fredrik Geust:

Bombardemanget av Helsingfors
Gillebroder Carl-Fredrik Geust har tidigare berät-
tat om finska militära operationer. Nu inleder han 
höstens tema, Säkerheten i Europa, med en påmin-
nelse om händelser under andra världskriget, vilka 
visar att försvarsarbetet är lika aktuellt och viktigt 
som tidigare.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Silltallrik
l Jägarbiff med 
stekt potatis

Torsdagen den 17 september kl. 18.00

Professorn i trafikmedicin Timo Tervo och Markku Isoksela, Veho Oy:

Äldre bilister och intelligenta bilar 
i trafiken 
Det finns redan bilar som utan förare kan klara sig i 
trafiken på begränsade vägavsnitt. Representanter 
för trafikmedicin, biltillverkare och försäkringsbolag 
undersöker nu hur tekniken kan utvecklas för att för-
bättra trafiksäkerheten för alla bilister med begrän-
sad färdighet att framföra fordon. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Lantpaté med 
svartvinbärsgelé
l Coq au vin

Exkursion till Syndalen 
torsdagen den 3 september
Avfärd klockan 10.00 med buss från Kaserntorget. 11.30 Kommendör Carl-Magnus Wasenius 
presenterar Nylands Brigad. 12.30 Vasa kustjägarbataljonen med Jehu-klassens stridsbåtar 
presenteras i Syndalens hamn. 13.30 Fältlunch, ärtsoppa och punsch. 14.00–14.30 Retur till 
Kaserntorget via Wibox bagericafé i Ekenäs. Priset beroende på deltagarantalet, ca 40  
euro per broder. Betalas in på Handelsgillets konto före den 31.8.

Förhandsanmäl dig till alla Gilleaftnar och andra evenemang på Aktuellt-fliken 
på www.handelsgillet.fi genom att klicka på evenemangets rubrik!



Tisdagsluncher i september
Tisdagslunch den 1 september kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Eyolf Björklöf: 
I vitsarnas värld.  
Ta gärna med din bästa vits (bara en).

Tisdagslunch den 15 september kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Stig Nordgren:
Mellan konst och industri – Anton Nordgrens träsnittsbilder från 1887 till 1905.

Torsdagen den 24 september kl. 18.00

Vd Göran Lindholm, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag:

Självstyret på Åland 
– utmaningar och möjligheter
Göran Lindholm verkar som vd för Ålands  Ömsesi-
diga Försäkringsbolag sedan 1999. Han började sin 
bana i Ålands Landskapsstyrelse som lagberedare 
och utnämndes till kanslichef 1983. Han har varit sty-
relseordförande för Ålandsbanken Abp och styrelse-
medlem i Chips Ab. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Scampisallad 
med yoghurtsås
l Kyckling Kiev

Herrklubben Oskarsförbundet 
i Uppsala besöker Handelsgillet 
lördagen den 19 september 
Oskarsbröderna anländer klockan 9.55 med Silja till 
Olympiakajen. Efter en kort promenad till Salutorget 
och Senatstorget tar vi färjan till Sveaborg klockan 
10.40. 

Efter en guidad tur äter vi en lätt lunch på Restau-
rant Bryggeri på Sveaborg. Vi tar färjan till Salutorget 
klockan 14.30 och gästerna checkar in på hotell 
Marski. 

En gemensam middag ordnas på Gillet med pre-
sentationer av respektive broderförening. 

Anmälningar via Gillets webbplats på sidan Aktuellt. 
Klicka på programpunktens rubrik.

Observera att kansliet 
har tagit i bruk telefon-
tider. 

Kansliet svarar på dina 
frågor varje vardag mel-
lan klockan 10.00 och 
12.00.  

Du kan också kom-
municera snabbt och 
behändigt med kansliet 
via e-post: 
roger@handelsgillet.fi 
eller 
annika@handelsgillet.fi.

Tisdagslunch den 29 september kl. 12.00
Gillebroder Henrik Helenius:
Bhutan – från medeltid till framtid



Klubbkalender september 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 den 31 augusti samt 10 
och 28 september kl. 17.00. Mäster-
skapsspelen i Snooker och Black Ball 
fortsätter med gruppspel för dem 
som kom vidare efter vårsäsongen. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
BusinessKlubben har möte den 14.9 
kl. 18.00 i Donatorn. Mera information 
skickas per e-post. Anmälan till busi-
nessklubben@mikaelkrogius.com.

BörsGillarna
Börsgillet sammankommer månda-
gen den 21.9 , kl. 18.00  på FIM, Norra 
Esplanaden 33 A, 4 våningen. Kuldar 
Rahuorg: Ryssland efter Ukrainakrisen.
fullbokad.

FiskeGillet
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Kockkväll den 16.9 på Steinerskolan 
i Brunakärr. Tema: festmiddag, prov-
ning och förberedelser inför 20-årsfes-
ten i oktober.

GolfGillarna
September deltävlingar på Hillside, 
Kurk och Tapiola Golf. 
Säsongavslutning den 23 september 
kl. 18.00 med prisutdelning på Gillet.

JazzGillarna
JazzGillarna träffas tisdagen den  29.9 
kl. 18 i Donatorn. Hasse Westerberg 
presenterar varierat material under 
temat Hasses jazzkompott.

Juniorerna
Kontakta Niklas Korhonen niklas.kor-
honen@gmail.com för mer informa-
tion.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Höstsäsongen inleds tisdagen den 
1 september kl. 18 i Donatorn. Nya 
sångarbröder och framförallt Gille-
bröder är välkomna!
Kontakta Gilllebroder Elias Wikström 
040 7095 444 för mer information.

Seniorklubben
Separat info om eventuella evene-
mang.

Vinklubben
Det finns ännu några platser till vinre-
san till Alsace den 14–20 september. 
Följande vinprovning ordnas i oktober 
på grund av resan.

WhiskyGillet
WhiskyGillet ordnar en tasting i Dona-
torn den 2.9 kl. 18:00. Nya medlem-
mar hjärtligt välkomna. En ”främling” 
får medtas. Alla deltagare anmäls 
till whiskyhövdingen Kaj Pettersson 
senast den 27.8. pesson@kolumbus.fi.


