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Tisdagen den 1 april 
kl. 12.00
l Tisdagslunch. WhiskyGillet 
presenterar sig.

Torsdagen den 3 april
kl. 17.30
l Gilleafton. ML Ove Näsman: 
Skärgårdens Arbetshälsoaka-
demi.

Torsdagen den 10 april
kl. 17.30
l Gilleafton. Vd Jukka Hienonen: 
SRV och Ryssland.
 
Tisdagen den 15 april 
kl. 12.00
l Tisdagslunch. GilleKockarna 
presenterar sig.

Torsdagen den 17 april
kl. 17.30 
l Ingen Gilleafton pga påsken. 

Torsdagen den 24 april
kl. 17.30
l Gilleafton. EU-debatt med 
Björn Månsson, Marcus Rantala 
och Nils Torvalds. Moderator 
Michael Franck. 

Torsdagen den 1 maj
kl. 12.00
l Första maj-lunch med damer 
på Gillet. 

Torsdag den 8 maj
kl. 17.30
l Gilleafton. Teaterdirektör Asko 
Sarkola: Aktuellt inom teatern.

Välkommen att fira vårens 
ankomst till Gillet. Vi har 85 
platser, så det gäller att 
vara kvick. Först till kvarn-
principen gäller.

Anmäl dig så fort som möj-
ligt per e-post till
annika@handelsgillet.fi 
eller på webben:
www.handelsgillet.fi. 

Glöm inte att uppge an-
talet deltagare (observera 
begränsat antal platser!)

Supén betalas på plats och 
priset inkluderar garderob.

Menypris 36 euro.

Alternativ för barn: 
köttbullar och pommes 
frites 13 euro.

Torsdagen den 1 maj kl. 12.00

Buffémeny: 
l Ett glas skumvin
l Rödlökssill
l Senapssill, äggsallad 
med kräftor 
l Gravlax med hovmäs-
tarsås
l Lantpaté och svartvin-
bärsgelé
l Varmrökt lax med re-
mouladesås 

l Rostbiff med pepparrot

l Kokt ägg med romcrème
l Sallad, husets bröd & 
smör
l Kokt potatis

l Grillad lax med bear-
naisesås 
l Grisfilé med mörk ma-
deirasås
l Potatisgratäng

l Hallon-chokladtårta

l Kaffe/Te

Första maj-lunch 

P
IX

M
A

C



Gilleafton
Torsdagen den 3 april kl. 17.30

Företagsläkare, Akademins grundare Ove Näsman: 

Vad gör Skärgårdens Arbets- 
hälsoakademi?
Skärgårdens Arbetshälsoakademi grundades år 2010. Akademins 
målsättning är att med vetenskapligt verifierade metoder praktiskt 
bistå företag, kommuner och andra organisationer att utveckla 
arbetsvälbefinnandet.
Ökat välbefinnande bland personalen optimerar arbetsinsatsen, 
minskar sjukfrånvaron och förtida pensioneringar samt förbättrar 
det ekonomiska resultatet. 
Ove Näsman är specialist på företagshälsovård och har tidigare 
bland annat varit läkare för finska A-landslagets i ishockey. Han är 
numera bosatt på Kimitoön.

Gilleafton

Vd Jukka Hienonen, SRV:

SRV och Ryssland
SRV-bolagen är ett år 1987 grundat börs-
bolag inom byggbranschen. Företaget 
har en årsomsättning på cirka 700 miljo-
ner euro, och inom koncernen arbetar 
omkring 1 000 personer. Bolaget har lång 
erfarenhet av den ryska byggnadsmark-
naden. En stor del av verksamheten är 
i Ryssland, bland annat i S:t Petersburg 
och Moskva-regionen samt i Estland. 
Jukka Hienonen har tidigare varit vd för 
Finnair och vice vd för Stockmann.

Middag
ca klockan 18.30

l Laxterrin med 
räkor
l Pestokyckling

Middag 
ca klockan 18.30

l Svartrotssoppa
l Kycklingbröst, 
tomat-salviasås 

Torsdagen den 10 april kl. 17.30



Middag
ca klockan 18.30

l Silltallrik
l Lammlägg och 
rotsaksmos

Gilleafton
Torsdagen den 24 april kl. 17.30

EU-debatt med SFP-kandidaterna 
Björn Månsson, Marcus Rantala 
och Nils Torvalds 
Moderator är Michael Franck. 

Nästa EU-val ordnas i alla 28 EU-länder den 22–25 maj 2014. I Finland 
är valdagen söndagen den 25 maj.

Europaparlamentet är världens största demokratiskt valda parla-
ment. Det är det enda organet i EU till vilket det vart femte år väljs nya 
representanter genom direkt val. Valet ordnas i varje medlemsland 
utgående från nationell vallagstiftning. I EU-valet väljs 751 represen-
tanter till Europaparlamentet. I Finland väljs sammanlagt 13 represen-
tanter.

Svenska folkpartiet i Finland har nominerat 14 kandidater. 

För att göra kabinettbokningarna smidigare, 
har Handelsgillet fått ett eget telefonnum-
mer till restaurangens bokningscentral.

Ring 020 7425 330, när du önskar boka ett 
kabinett eller komma överens med restau-
rangen om trakteringen i Handelsgillets 
lokaliteter.

Du kan även använda dig av Cantina 
Wests e-postadress 
booking@cantinawest.net i samma 
ärenden.

Bokningsspråket är finska. Kansliet hjäl-
per gärna till, ifall du önskar få service 
på svenska.

Kabinettbokningarna till numret 020 7425 330



Klubbkalender april 2014
Biljardklubben
Biljard varje måndag klockan 17.00.   
Snookercup.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Separat info om eventuella evenemang.

BörsGillarna
Börsgillet sammanträder till sitt nästa möte 
tisdagen 8.4 kl. 17.30 hos SRV-Bolagen, Derby 
Business Park.
Våra värdar är Veli-Matti Kullas, Vice Presi-
dent, utvecklingschef för bolagets Rysslands-
projekt och Taneli Hassinen, Vice President, 
kommunikationsdirektör
Vi får intressant och aktuell information om 
SRV:s ryska köpcentrumprojekt och tornhus-
projektet REDI i Fiskehamnen. 
Anmälan till kansliet senast tisdagen 1.4, kl. 13. 
De 30 först anmälda bröderna ryms med. 

FiskeGillet
Separat info om eventuella evenemang.

GilleKockarna
Gillekockarna samlas 9.4 till en matlag-
ningskväll på Lönkan med temat fiskrom. 
Gästartist är Janne Tarmio, som skrivit boken 

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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MÄTI – Helmiä Lautasella tillsammans med 
Sami Tallberg. Han presenterar även sin bok 
Hedelmäistä herkkua hedelmistä. Böck-
erna finns även till salu till specialpris. Alla 
Gillemedlemmar är välkomna. Anmälan till 
Henrik Vilén.

GolfGillarna
GG-säsongöppning den 2 april kl. 17.15– 
22.00 på Gillet, kabinett Donatorn.
Kom och träffa dina GG- och gillebröder i 
GG-golfens tecken!
Vår målsättning är att ha GG-spelskjortorna 
på Gillet. Betala din(a) skjorta/-or och sköt-
selavgiften i tid.

JazzGillarna
Separat info om eventuella evenemang.

Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sjunger in våren på Handelsgillets Första 
maj-lunch.

Seniorutskottet
Separat info om eventuella program.

Vinklubben
Vinklubben ordnar en tasting i kabinett Do-
natorn fredagen den 25 april kl. 18.00.
Kim Björkwall presenterar då viner från Nya 
Zeeland.

WhiskyGillet
WhiskyGillet ordnar en tasting 16.4. kl. 18 i 
Donatorn. Tastingen är öppen för alla Gil-
lebröder och en gäst får medtas. Viktigt att 
anmäla sig på förhand, senast 11.4, pesson@
kolumbus.fi.

Kom ihåg Handelsgillets insamling 
Skråväsendet! Närmare information på  
www.handelsgillet.fi.


