
Vårsäsongen snart här
Vi börjar sedvanligt vårsäsongen med en introduk-
tionsafton för dem som blev medlemmar under år 
2015 och för dem som presenterat Handelsgillet för 
dem torsdagen den 7 januari. Föredragsserien om 
säkerheten i Europa, höstens tema, avslutas med 
Gilleaftonen den 21 januari. Under våren bjuder vi 
på huvudtemat handel med inslag av kultur och 
samhälle.

Midvinterfest – ny programpunkt
Lördagen den 30 januari klär vi oss i smoking eller 
mörk kostym och tar våra damer med på Mid-
vinterbal i festsalen på andra våningen. Det blir 
program och dans till levande musik. Akademiska 
Sångföreningen öppnar balen och skådespelaren 
Riko Eklundh medverkar som toastmaster och kå-
sör. Det finns fortfarande några biljetter. Middagen 
inklusive två glas skumvin och programmet kostar 
90 euro per deltagare.

Ljubljana i Slovenien kallar
Utlandsresan med sällskap den 11–14 maj går till 
Ljubljana med sin enastående naturskönhet och 
småstadskaraktär. I programmet ingår bland an-
nat en provning av Sloveniens kvalitetsviner och en 
åktur genom grottor som är typiska för området. 
Resans pris är 940 euro per person och inkluderar 
tre luncher och två middagar. Du kan anmäla dig 
från och med tisdagen den 5 januari klockan 10.00 
via Handelsgillets webbplats.

Roger Rajalin
verksamhetsledare
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Torsdagen den 7 januari 
kl. 18.00
l Gilleafton    
Introduktionsafton för nya   
medlemmar  

Torsdagen den 14 januari 
kl. 18.00
l Gilleafton
Minister Jaakko Iloniemi:  
Östersjöområdet – Finlands  
och Sveriges försvar
 
Tisdagen den 19 januari 
kl. 12.00
l Tisdagslunch   
Gillebroder Ralf Ilmoni:
Mänskliga rättigheter i Turkiet 
 
Torsdagen den 21 januari 
kl. 18.00 
l Gilleafton    
Advokat Aapo Saarikivi, Roschier:                                                      
Sanktionerna mot Ryssland  
– vad händer egentligen?  

Torsdagen den 28 januari 
kl. 18.00
l Gilleafton    
Direktör Kai Kartio, Amos Ander-
sons konstmuseum:
Nya Amos under Glaspalatset

Handelsgillet tackar alla 
sina medlemmar för det 
gångna aktiva året 2015 
och önskar alla Gillebröder 
en fridsam God Jul och ett 
fantastiskt Gott Nytt År.



Torsdagen den 7 januari kl. 18.00

Introduktionsafton för    
nya medlemmar
Handelsgillet presenteras för de medlemmar som antogs under år 
2015. De som introducerat medlemmarna är också hjärtligt välkomna. 
Separat inbjudan sänds per e-post.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Silltallrik
l Jägarbiff med 
stekt potatis

Midvinterfest med damer 
lördagen den 30 januari 2016 i festsalen, andra 
våningen. I programmet ingår sång av Akademiska 
Sångföreningen, kåseri av Riko Eklundh samt dans till 
levande musik. 

Separat inbjudan per e-post med instruktioner om 
anmälningar har skickats ut. 

Anmälan på 
www.handelsgillet.fi > Aktuellt. 

Klädsel: smoking eller mörk kostym.

Torsdagen den 14 januari kl. 18.00

Minister Jaakko Iloniemi::

Östersjöområdet – Finlands  
och Sveriges försvar
Under sin gedigna karriär har Jaakko Iloniemi inne-
haft poster där han har medverkat i den finska utri-
kespolitiken på hög nivå. Redan i början av 1970-talet 
var han suppleant för Finlands representant i FN och 
KSSE-ambassadör i Geneve. Som diplomat var han 
Finlands ambassadör i Washington.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Kallrökt laxtartar, 
remoulad
l Coq au vin

Foto: ”Jaakko Iloniemi 2015” by Soppakanuuna - Oma teos. Wikimedia Commons.



Torsdagen den 21 januari 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 år 2014. Men hur fungerar sanktionerna 
egentligen? Hur påverkar de existerande projekt och 
företagens framtida planer? Hur kan man skydda sin 
verksamhet mot effekterna av sanktionerna, och hur 
ser framtiden ut? Bland annat dessa frågor behand-
lar Aapo Saarikivi i sitt anförande. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Scampisallad, 
yoghurtsås
l Majskyckling, 
timjansås

Torsdagen den 28 januari kl. 18.00

Direktör Kai Kartio, Amos Andersons konstmuseum:

Nya Amos under 
Glaspalatset
Det nya Amos Anderson-museet kommer att bestå av 
Bio Rex och cirka 2 000 kvadratmeter utställningslo-
kaliteter som byggs under Glaspalatsets torg. Bygget 
startar den 12 januari 2016 och beräknas vara färdigt 
vid årsskiftet 2017–18. Direktör Kai Kartio ansvarar för 
nybygget och berättar hur projektet förverkligas.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Skogssvamps-
soppa
l Ytrökt lax, vitt-
vinssås

Tisdagslunch i januari
Tisdagslunch den 19 januari 
kl. 12.00 i Donatorn
Gillebroder Ralf Ilmoni:
Mänskliga rättigheter i Turkiet

Kollationsmiddagen för förtroendevalda år 2016
hålls tisdagen den 12 januari klockan 18.00 i Donatorn. 
Separat kallelse skickas per e-post.

Observera att Handelsgillet 
är stängt 20.12–27.12.2015
och öppet igen från månda-
gen den 28.12.



Klubbkalender januari 2016

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12

00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98

info@handelsgillet.fi 
www.handelsgillet.fi O
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Biljardklubben
Snookercup måndagen den 11 och 
den 25 januari kl. 17.00. Årets mäster-
skap spelas i 9-ball och snooker.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Separat info om eventuella evene-
mang.

BörsGillet
Separat info om eventuella evene-
mang.

Fiskeklubben
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Vi håller årsmöte och kockar under 
temat festmiddag i Steinerskolan 
onsdagen den 20 januari kl. 17.00.

GolfGillarna
I väntan på säsongsstart.

JazzGillarna
Jazzträff i Arizona tisdagen den 26 
januari kl. 18.00.

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

Seniorklubben
Separat info om eventuella evene-
mang.

Vinklubben
Provning med damer fredagen den 
22 januari kl. 18.00 med Sten ”Trolle” 
Lindgren och viner från Österrike. 

WhiskyGillet
Whiskyprovning och middag i Dona-
torn fredagen den 29 januari kl. 18.00. 
Nya medlemmar hjärtligt välkomna.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagar kl. 18.00 i 
Donatorn.

421493


