
GILLEINFONovember/
December 2013

Tisdagen den 5 november
l Tisdagslunch klockan 12.00
Carl Appelgren 

Torsdagen den 7 november
l Gilleafton klockan 17.30
VD Mika Seitovirta, Outokumpu 
Abp

Söndagen den 10 november
l Farsdagslunch klockan 12.00

Torsdagen den 14 november
l Gilleafton klockan 17.30
Författaren Annika Rentola

Tisdagen den 19 november
l Tisdagslunch klockan 12.00
Gillebroder Johan Hultkrantz

Torsdagen den 21 november
l Gilleafton klockan 17.30
Höstmöte

Torsdagen den 28 november
l Gilleafton klockan 17.30
VD Satu Huber 

Tisdagen den 3 december 
l Tisdagslunch klockan 12.00
Gillebroder Oscar von Hertzen

Onsdagen den 11 december
l Jullunch med damer 
klockan 12.00

Onsdagen den 11 december kl. 12.00 
på Handelsgillet i Festsalen och i Arizona.

Jullunch på Handelsgillet 
med damer
Vi börjar med julglögg i fri samvaro. En tallrik med 
uppskärningar är färdigt framdukad för var och en. 
Påfyllning från julbordet. Lucia med följe anländer 
klockan 13.30. Även Julgubben lär vara på antå-
gande.

Förrättstallrik:
Löksill
Senapssill
Gravlax och senapssås
Kokta ägg
Varmrökt sik och remouladsås
Leverpaté med svartvinbärsgelé
Rödbetssallad och pepparrotssås
Räksallad
Grön sallad
Tillägg: Dillpotatis, bröd och smör
 
Varmrätter i byffén:
Kålrotslåda, morotslåda och potatislåda
Kokt potatis
Traditionell julskinka, skysås, plommon och ärter
Lutfisk och vitsås
Senap
 
Jultårtor och kaffe/te

Menypris 33 euro/person

Anmäl dig till Handelsgillets kansli, annika@handels-
gillet.fi eller per telefon 66 97 98. Meddela samtidigt, 
ifall du har önskemål gällande placeringen och 
personantalet. Placeringen sker bordsvis. Begränsat 
antal platser.

Jullunchen och drycker betalas på plats.



Gilleafton
Torsdagen den 7 november kl. 17.30

VD Mika Seitovirta, Outokumpu

Outokumpu – vägen framåt
Outokumpu Abp är en finsk stålkoncern som till-
verkar rostfritt stål. Företaget har 8 000 anställda i 
30 länder. Huvudkontoret finns i Esbo och företa-
get är börsnoterat.

Outokumpu har nyligen presenterat en ny 
verksamhetsplan och effektiveringsåtgärder för 
verksamheten i Europa, mot bakgrund av en svag 
ekonomi samt global överkapacitet i branschen.

Middag
ca klockan 18.30

l Kallrökt lax och 
remoulade
l Majskyckling 
med timjansås 
l Rödvin: ROSE-
MOUNT FOUNDERS 
SELECTION SHIRAZ, 
Australien
l Vittvin: SUR 
VIOGNIER, Chile

Fira Farsdag med 
familjen på Gillet!
Farsdagslunchen söndagen den 10 november, med 
början klockan 12, inleds med ett glas skumvin. Barnen 
får skåla i lemonad. 

Pris: 46 euro för vuxen (i priset ingår skumvin), barn under 
6 år äter gratis, och 6-12 åringar äter enligt modellen 
1 euro/år.

Alla pappor får en fin farsdagsgåva. Kom ihåg att an-
mäla hur många pappor och hur många barn under 13 
år det finns med i sällskapet. Bordsbeställning till annika@
handelsgillet.fi eller tfn 09-669 798 (vardagar kl 09–14). 
Lunchavgiften betalas in till Gillets Nordeakonto:  
FI35 2401 1800 0601 12 senast den 7 november.

Årets 
Farsdagsmeny

l Förrätter:
Rödlökssill - Senapssill - Kallrökt 
lax - Varmrökt sik - Kokta ägg 
med rom - Viltpaté - Rostbiff - 
Kokt potatis, bröd
l Varmrätter:
Ugnslax med vitvinssås - Grisfilé 
med konjak-gräddsås - Potatis-
grönsaksgratäng
l För barnen: 
köttbullar i gräddsås
l Dessert:
Tårta - Konfekt

Gilleafton
Torsdagen den 21 november kl. 17.30

Stadgeenligt Höstmöte  
Höstmöte, dagordning enligt Handelsgillets stadgar.

Se annons den 12 november i Hufvudstadsbladet och på vår hem-
sida www.handelsgillet.fi

Middag
ca klockan 18.30

l Toast Skagen
l Lökbiff med 
rotsaksmos
l Rödvin: LINDE-
MANS WINEMAKERS 
RELEASE SHIRAZ, 
CABERNET SAUVIG-
NON, Australien
l Vittvin: MO-
LINA SAUVIGNON 
BLANC, Chile



Tisdagsluncher 
i november 
och december

Gilleafton
Torsdagen den 14 november kl. 17.30

Författaren Annika Rentola

Vad kan vi lära oss av boken 
Kan du säga perkele?
Varje år drabbas 25 000 finländare av en 
störning i hjärnans blodcirkulation. Följderna 
varierar från person till person men beror i 
hög grad på hur snabbt patienten får hjälp. 
Och om stroken drabbar talet, går det då 
ens att säga perkele?

I Hbl-journalisten Annika Rentolas bok 
berättar femton drabbade om hur livet ge-
staltat sig för dem efter stroken. 

Känner du igen symptomen på en stroke? 

Middag
ca klockan 18.30

l Viltpaté med 
tranbärskompott
l Stekt lax med 
dill-vitvinsdressing
l Rödvin: GRAF-
FIGNA CENTENA-
RIO PINOT GRIGIO, 
Argentina
l Vittvin: GRAF-
FIGNA CENTE-
NARIO MALBEC, 
Argentina 

Gilleafton
Torsdagen den 28 november kl. 17.30

VD Satu Huber, Pensions-Tapiola 

Pensionssystemets utmaningar 
– hur svarar Elo?
Den 1 januari 2014 grundas det nya arbetspensions-
bolaget Elo genom en fusion mellan LokalTapiola Pen-
sionsbolag och Pensions-Fennia. Ekon. mag. Satu Huber 
arbetar som verkställande direktör för LokalTapiola 
Pensionsbolag sedan 2008. Innan det var hon vd för 
Finansbranschens Centralförbund. Vid Statskontoret 
åren 1997–2006 ledde Satu Huber enheten Finansie-
ring som ansvarar för skuldförvaltning och finansie-
ring av finska staten. Tidigare har Satu Huber arbetat 
16 år inom banksektorn, vid FBF/Merita och Citibank.

Middag
ca klockan 18.30

l Rostbiff och sel-
lerisallad
l Kalkonbröst med 
madeirasås
l Rödvin: BE-
RINGER FOUNDERS 
ESTATE SAUVIGNON 
BLANC, USA, Kali-
fornien
l Vittvin: LINDE-
MANS BIN 45 CA-
BERNET SAUVIG-
NON, Australien 

Tisdagen den 5 november klockan 12.00 i Donatorn
Carl Appelgren: Helsingfors på vykort

Tisdagen den 19 november klockan 12.00 i Koffen
Gillebroder Johan Hultkrantz: Nya avgiftsmodeller när fond-
och försäkringsförmedlarna ser över sina inkomstmodeller

Tisdagen den 3 december klockan 12.00 i Donatorn
Gillebroder Oscar von Hertzen: Helsingfors frågesportspelet



Klubbkalender november/
december 2013

Biljardklubben
Snookercup 11 och 25 november samt 9 decem-
ber. Skinkguerre fredag 13 december kl. 17.30. 

Bridgeklubben
Klubbtävling 20.11 och 18.12 i Donatorn kl. 17.00. 
För övrigt bridgekväll i Wiborg varje onsdag kl. 
17.00.

BusinessKlubben
Möte i Donatorn 19 november kl. 18.00. 

BörsGillet
Måndagen 18.11 kl. 18.00 möts BörsGillet i Dona-
torn. Kim Lindström håller föredrag. 

FiskeGillet
Inget program.  

GilleKockarna
GilleKockarna har kockkväll onsdagen den 13.11 
med start kl. 17.00 på Lönkan. Temat är förrätter, 
piroger och pastejer. 

GolfGillarna
Säsongavslutning med program och middag 
den 19 november kl. 18–22 i Donatorn. 

JazzGillarna
JazzGillarna har träff tisdag 26 november kl. 
18.00. Kallelse skickas separat. 

Juniorerna
Separat info om eventuellt arrangemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Frihetsbrödernas traditionella julkonsert i Brändö 
kyrka lördagen den 14.12 kl. 18.00. Frihetsbrö-
derna sjunger traditionella julsånger och framför 
även en del nyheter. Som solist medverkar Per 
Lesch. Inträde. Mera information om evene-
manget fås via www.frihetsbroderna.fi och 
Facebook.

Seniorutskottet
Utfärd till Helsingfors Observatorium den 14 
november kl. 14.00.
Kom den 14.11.2013 kl. 14.00 till Kopernikusgatan 1
Trafikförbindelser spårvagn 10 (hållplats Johan-
neskyrkan) och 2 (hållplats Södra kajen).
Inträde: 6 euro, pensionärer 4 euro. Anmäl dig 
senast 7.11.2013 till Annika, tfn 09 669 798.
Seniorutskottet önskar er alla hjärtligt vällkomna!

WhiskyGillet
Tasting i Reval med Eric (Ecci) Westerlund 
27–28.11. (se separat info) 

Vinklubben
Separat info om eventuellt arrangemang.

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors

telefon 09-66 97 98, info@handelsgillet.fi,  
www.handelsgillet.fi La
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Klädkod på Gillet
Styrelsen för Handelsgillet har fäst 
uppmärksamhet vid att klädseln blivit 

tämligen brokig vid flera av 
Gillets tillställningar. Därför 

påminner den nu gillebrö-
derna om att följande 

gäller – förutom då an-
nat påbjuds – i Gillets 
lokaliteter:

Raka byxor (även hela 
och rena jeans), krag-
skjorta och udda rock. 
Under gilleaftnarna är 

dessutom slips önskvärd.

Genom att följa kläd-
koden bidrar du till den 
allmänna trivseln.

Klubbtillställningarna är öppna för alla 
gillebröder. Önskar du få separat kallelse 
till någon klubbs arrangemang – kon-
takta Gillets kansli och du kommer med 
på klubbens interna postningslista.

Anmälan till klubbarrangemangen  
om inte annat meddelas till  
annika@handelsgillet.fi


