
GILLEINFOOktober 2019

Torsdagen den 3 oktober kl. 18.00
l Företagsbesök på Oy Marino 
Ab i Sibbo 
Efteråt middag på Wanha Mylly i 
Hertonäs

Onsdagen den 9 oktober kl. 19.00
l Teaterbesök: The Play That 
Goes Wrong
Svenska Teatern

Torsdagen den 10 oktober kl. 18.00 
l Extra föreningsmöte på 
Hanken, Arkadiagatan 22, 
Auditorium 309 
Fastighetsprojektet 

Tisdagen den 15 oktober kl. 12.00
l Tisdagslunch på Föreningen 
Brage, Kaserngatan 28 
Gillebroder Michael Franck:
De stora mänskliga perspektiven. 
Vart är vi på väg?

Torsdagen den 17 oktober kl. 18.00
l Gilleafton på Restaurang 
Lasipalatsi, Mannerheimvägen 
22–24, Palmusali
ED Charlotta Niemistö, Hanken:
GODESS – forskning och utveck-
ling inom jämställdhet

Torsdagen den 24 oktober kl. 18.00
l Företagsbesök till Planmeca Oy, 
vi träffas utanför Svarvaregatan 
7, Helsingfors
Vice President Administration & 
Business Development Veli 
Mäkelä, Planmeca Oy:
Planmeca, en fabriksrunda med 
inblick i produktionen

Torsdagen den 31 oktober kl. 17.30
l Företagsbesök på Alko Oy, 
Arkadiagatan 2, Helsingfors

Lite längre exil
Blickar tillbaka på den första månaden i exil, den 
gick fint. Alla evenemang lyckades väl, en del av 
dem nästan över förväntan.

Medlemmarna i Handelsgillet serveras under 
resten av hösten, och enligt den senaste informa-
tionen, även under våren högklassigt program 
utanför de egna lokaliteterna. 

Webbplatsen handelsgillet.fi uppdateras kontinu-
erligt med information om byggprojektet och de-
taljer gällande Gillets program. Läs också uppda-
teringarna gällande varierande anmälnings-,  och 
då det är aktuellt, betalningsförfaranden.

Seminariedatumet, tisdagen den 5 november, är 
fastslaget. Gillet arrangerar årets aktualitetssemi-
narium EU-QUO VADIS? tillsammans med Hanken 
och Ekonomiska Samfundet.

Å kansliets vägnar: Varmt välkommen att ta del av 
en oktober månad med ovanligt mycket program 
– ett extra föreningsmöte, en teaterkväll och två 
företagsbesök varvat med en nästan traditionell 
Gilleafton och en tisdagslunch. 

Clarissa Köhler 
verksamhetsledare



Tisdagslunch i oktober

Den 15 oktober kl. 12.00 på Brage, Kaserngatan 28 

Gillebroder Michael Franck: De stora mänskliga perspektiven. Vart är vi på väg? 

Torsdagen den 3 oktober kl. 18.00

Besök på Oy Marino Ab
På Marinos huvudkontor i Sibbo Söderkulla visar vd:n och delägaren 
Ben Fagerström oss runt, presenterar företaget och produktionen. 
Anpassa klädseln för en båtfabrik. Ben lovar 10 procent Gillerabatt 
åt alla som beställer en Marino Mustang under besöket.

Efteråt middag på restaurang Wanha Mylly i Hertonäs.
Deltagaravgiften, 54 euro, i vilken ingår busstransport och en 

tvårätters middag, inbetalas i samband med anmälan till  Handels-
gillets konto FI35 2401 1800 0601 12. Måltidsdryckerna betalas på 
restaurangen.

Max 50 deltagare. Bussen avgår från Kaserntorget kl. 17.00 och för 
oss till Sibbo och till restaurangen i Hertonäs. Hemresan sköter var 
och en själv. 

Middag ca klockan 19.30  l  Menyn publiceras på handelsgillet.fi före 
evenemanget.

Gilleafton

Onsdagen den 9 oktober kl. 19.00

Handelsgillet ser pjäsen The Play That Goes Wrong på Svenska 
Teatern.

Teaterbesök

Torsdagen den 10 oktober kl. 18.00

Extra föreningsmöte
Beslut om givande av borgensförbindelse till säkerhet för bankkredit 
till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården, samt härmed samman-
hängande frågor enligt senare agenda. Beslut om rekommenda-
tion till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården att lyfta banklån, 
inteckna fastighet samt pantsätta pantbrev.

Plats: Hanken, Arkadiagatan 22, auditorium Futurum.

Gilleafton



Torsdagen den 17 oktober kl. 18.00

ED Charlotta Niemistö, Hanken:  

GODESS 
– forskning kring jämställdhet
GODESS står för Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social 
Sustainability in Transnational Times. Institutet drivs av Hanken, Jy-
väskylä universitets handelshögskola och Kungliga Tekniska Högsko-
lan i Stockholm. Målet är att stärka och kombinera olika forsknings-
områden inom jämställdhet och hållbarhet.

Plats: Restaurang Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22–24, Palmusali.

Middag klockan 19.00  l  Menyn med priser publiceras på handelsgillet.fi 
före evenemanget.

Gilleafton

Torsdagen den 24 oktober kl. 18.00

Företagsbesök på Planmeca Oy 
Vice President Administration & Business Development Veli Mäkelä:
Planmeca, en fabriksrunda och produktionen.

Planmeca specialiserar sig på design och tillverkning av digital 
(högteknologisk) dental utrustning. Bolaget är också pionjär inom 
utveckling och marknadsföring av hela digitala klinikkoncept som 
möjliggör effektiv och ergonomisk informationshantering. Planmeca 
är världens största privatägda företag i dentalbranschen. I sam-
band med besöket blir vi bjudna på en lätt kvällsbit. Deltagaranta-
let är max 40.

Vi träffas utanför Svarvaregatan 7, Helsingfors.

Gilleafton

Torsdagen den 31 oktober kl. 17.30

Företagsbesök på Alko Oy
Vi får ta del av en vinpresentation, varefter vi blir bjudna på en lätt 
måltid. Tillställningen pågår till klockan 20.00 och deltagarantalet är 
max 30.

Plats: Arkadiagatan 2, detaljerad mötesplats på www.handelsgillet.
fi före besöket.

Gilleafton



Klubbkalender oktober 2019
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Berättarcaféet
Inget program i oktober. 

Biljardklubben
Snookercup på Baribal måndagarna 14 och 
28 oktober kl 17.00. Kom ihåg de ospelade 
mästerskapsmatcherna. Baribal biljardsal, 
Styrmansgatan 6–8. Närmaste spårvagn nr 3, 
Eira sjukhus, och buss nr 18, Eiraparken.

Bridgeklubben
Vi gästar Börsklubben, Svenska Klubben i 
Tammerfors samt Suomalainen Klubi. Chester 
Blomstedt informerar spelarna direkt. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

Börsgillet
Möte 14.10. kl. 18 på Evli Bank. Henrik Andersin 
berättarom Evlis historia. Kim Pessala presen-
terar tjänster och produkter. Den årliga place-
ringstävlingen inleds.
Anmäl till kansliet senast 11.10, kl. 13. 

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 

Frimärksgillet
Möte onsdagen den 16.10 kl.18.00 i Suomen 
Filatelistiseuras lokal på Lönnrotsgatan 32 B 
(gatuplanet), Helsingfors. Nils-Gustav Sandvik 
håller ett anförande om stämplar i allmänhet 
och vattenstämplar i synnerhet. Vi avslutar 
sedvanligt mötet med en auktion, så ta med 
objekt som du vill sälja. Alla är välkomna, nya 
som gamla samlare.

Gillekockarna 
Onsdagen den 9 oktober kl.17 fiskafton på 
Steinerskolan.

Golfgillarna
Årets sista tävling på Kurk den 1.10 och 
säsongavslutning den 2.10 på Restaurang 
Lasipalatsi kl. 18.00.

421493

Historieklubben
Klubbens ettårs fest hålls fredagen den 18.10 
kl. 18.00 med damer i Tekniska Föreningens 
lokaliteter på Eriksgatan 2, 6 våningen. Efter 
välkomstdrinken håller professor Henrik 
Meinander ett föredrag under rubriken De 
ofullbordade katastrofernas land: tankar 
om Finlands historia. Därefter cocktail och 
festmiddag. Under middagen underhållande 
pianomusik av Henrik Wikström. Klädsel: Mörk 
kostym.

Jazzgillarna
Jazzgillarna ordnar sin årliga jazzkväll (med 
damer) med levande jazz tisdagen den 
15.10.2019 kl. 18.00 på Brage, Kaserngatan 
28, 3 vån. Detaljerad information om evene-
manget finns på handelsgillet.fi. 

Vinklubben
Provning av viner gjorda på Grenache/
Garnacha-druvan från världens alla hörn 
fredagen den 28 oktober kl. 18.00 i Brages 
lokaliteter, Kaserngatan 28, 3 vån. Provningen 
leds av Sten ”Trolle” Lindgren. Gamla och nya 
medlemmar önskas hjärtligt välkomna!

Whiskygillet
Whiskygillet har tapp i tunnan i oktober.
Information om verksamheten och kom-
mande träffar fås av whiskyhövding Christian 
Wentzel, christian.wentzel@asemanlapset.fi, 
040 900 4889.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
1.10 kl. 18.00 sångöving med sits efteråt, 8.10 
kl. 17.00 styrelsemöte följt av sångövning 
kl. 18.00. Dessa evenemang i Bragesalen.
12.10 kl. 18.00 höstkonsert tillsammans med 
Sibbo Sångarbröder i Vita Villan i Nickby.
15.10 kl. 18.00 sångövning på G18, 22.10 kl. 
18.00 sångövning i Bragesalen och 29.10 kl. 
18.00 sångövning i Bragesalen.


