
Årets medlemsavgifter
I februari skickar kansliet för första gången faktu-
rorna för medlemsavgiften per e-post. Det sker 
med hjälp av Gillets nya medlemsregister. Förfa-
randet är klimatsmart, pålitligt och snabbt. För att 
säkerställa att e-postadresserna är korrekta sänder 
kansliet först ut en förfrågan.

Vårresa till Amsterdam i 
maj – förhandsinfo
I maj går Gillets vårresa till Amsterdam, resedatum 
är 5–8 maj. Reseprogrammet i sin helhet publiceras 
på Gillets webbplats så fort det slagits fast. Anmä-
lan öppnas den 5 mars klockan 10.00. 

Fotografering på Gillet 
Kansliet publicerar bilder från Handelsgillets tillställ-
ningar på föreningens webbplats och Facebook-
sida. Den som inte vill synas på bild bör meddela 
detta till kansliet info@handelsgillet.fi.
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Torsdagen den 6 februari 
kl. 18.00
l Teaterbesök på Svenska 
Teatern:
I det stora landskapet 

Torsdagen den 13 februari 
kl. 18.00
l Gilleafton på Tekniskas salar, 
Eriksgatan 2.
Seglaren, DI Tapio Lehtinen: 
Om jordenruntsegling

Torsdagen den 20 februari 
l Sportlovsvecka 
– ingen Gilleafton 

Tisdagen den 25 februari 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch på Brage, 
Kaserngatan 28
Kim Björkwall: 
Hur vi mår bättre 

Torsdagen den 27 februari 
kl. 17.30 (NB tiden)
l Företagsbesök på Orion i Esbo, 
Orionvägen 1 A, Esbo. 
Busstransport från Kaserntorget.
Efteråt middag på restaurang 
Purpur på Richardsgatan. 



Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12 
00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98, 
info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi

Torsdagen den 6 februari kl. 18.00

Teaterbesök, Svenska Teatern:

I det stora landskapet 
En saga om syskonskap och annorlundaskap.
”Det var en gång ett land, ett alldeles vanligt land i en 
alldeles vanlig saga, där allt var som vanligt, som det 
alltid hade varit.” 

Det är upptakten till DuvTeaterns nya pjäs I det stora 
landskapet – en sagolik familjekrönika.

Pjäsen, som ges på Svenska Teaterns stora scen, är ett 
samarbete mellan Svenska Teatern, DuvTeatern,  
Wegelius Kammarstråkar och musikgruppen Resonaari- 
group som består av yrkesmusiker med funktionsvaria-
tioner.

Gilleafton

Första maj-lunch
Brändö Seglare ställer vänligen upp med en andra 
dukning för Handelsgillet i exil. 

Starttid är klockan 15.00, så att BS:arna själva 
hinner undan. 

Antalet deltagare är begränsat till 75. 
Anmälan endast på handelsgillet.fi från den 31 

mars klockan 10.00 då också menyn och priset 
publiceras. 



Tisdagslunch i februari
Den 25 februari kl. 12.00 på Brage, Kaserngatan 28

Gillebroder Kim Björkwall: Hur vi mår bättre 

Torsdagen den 13 februari kl. 18.00

Seglaren, DI Tapio Lehtinen:  

Om jordenruntsegling
Välkommen för att diskutera jordenruntsegling med Tapio 
Lehtinen. Han berättar om den Golden Globe-tävling han 
nyligen deltog i, men också om sina kommande projekt 
runt jorden.

Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 2

Middag: Cirka klockan 19.  l  Menyn med priser publiceras på 
handelsgillet.fi före evenemanget.

Gilleafton

Torsdagen den 27 februari kl. 18.00

Besök på Orion Abp
IR-direktör Tuukka Hirvonen berättar om Orion och ambi-
tionen att fram till år 2025 öka omsättningen från cirka 1 
miljard till 1,5 miljarder euro. Notera att presentationen ges 
på finska. 

Max 50 deltagare. Ta med id-kort. 

Bussen avgår från Kaserntorget kl. 17.00

Plats: Orion Abp, Oriongatan 1, Esbo

Middag: Cirka klockan 20 på restaurang Purpur på Richardsga-
tan.  l  Menyn publiceras på handelsgillet.fi före evenemanget.

Gilleafton

handelsgillet.fi



La
yo

u
t:

 M
a

j-
Le

n
 R

o
o

s/
O

y 
N

o
rd

in
fo

 A
b

421493

Berättarcaféet
Inget program.

Biljardklubben
Snookercup måndagarna 10 och 24 
februari på Baribal.

Bridgeklubben
Spel som vanligt en gång i veckan, 
onsdag eller torsdag. Chester Blomstedt 
informerar spelarna.

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas 
separat.

Börsgillet
Besök på Altia Abp i Gräsviken månda-
gen den 24 februari kl. 17.30. Tua Stenius-
Örnhjelm presenterar bolaget och dess 
produkter.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas 
separat. 

Frimärksgillet
Möte onsdagen den 26 februari kl. 18.00 i 
Suomen Filatelistiseuras lokal på Lönnrots-
gatan 32 B (gatuplanet). Johan Blomster 
håller ett anförande om sin samling av 
tyska märken. Vi avslutar, som vanligt, 
med en auktion, så ta med objekt som du 
önskar sälja. Alla är välkomna, nya som 
gamla samlare.

Gillekockarna 
Kockkväll i Steinerskolan onsdagen den 12 
februari kl. 17.00. Temat ännu öppet. 

Golfgillarna
Inga aktiviteter i februari. 

Historieklubben
Föredragsmöte måndagen den 10 febru-
ari på Karl Johan. Föredraget beskriver 
hur England gjorde sig till världens största 
koloniala stormakt och sedan krympte till 
nuvarande Storbritannien. Föredragshål-
lare är Heffe Ericsson och Kaj Nordström.

Jazzgillarna
Inget möte i februari.

Vinklubben
Fredagen den 28 februari presenterar 
Master of Wine Taina Vilkuna, Alko, skum-
viner och champagner. 

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

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Onsdagen den 5 februari Runebergsupp-
vaktning, uppsjungning i Bragesalen 
kl. 17.15–17.45, sång vid statyn kl. 18.00–
18.30 med efterföljande Runebergssits 
kl. 18.30–21.00.
Tisdagen den 11 februari styrelsemöte 
kl. 17.00 på Brage varefter sångövning 
kl. 18.00. Tisdagarna den 18 februari och 
den 25 februari kl. 18.00 sångövning på 
Brage.

Klubbkalender februari 2020


