
GILLEINFOMars 2015

Tisdagen den 3 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch. 
Gillebroder Derek Breitenstein:
Taxibusiness i Helsingfors
 
Torsdagen den 5 mars kl. 17.30
l Gilleafton. 
Senior Advisor 
Nicholas Anderson, 
Global Utmaning:
Små och medelstora företags 
tillväxtmöjligheter  

Torsdagen den 12 mars 
kl. 17.30
l Gilleafton. 
Vd Timo Vetriö, Chipster Food:
Fina fisken – vi äter mera fisk än 
tidigare

Tisdagen den 17 mars 
kl. 12.00
l Tisdagslunch, programmet 
öppet

Torsdagen den 19 mars 
kl. 17.30  
l Gilleafton. 
Vd Jaakko Autere, Go Grow:                                                          
Tillväxt, som den viktigaste 
drivkraften för bolagets värde

Torsdagen den 26 mars 
kl. 17.30
l Gilleafton. 
Direktör Teija Tiilikainen, 
Utrikespolitiska institutet:  
Europas säkerhet i kris?

Mars – en månad med 
tillväxt i ett politiskt 
osäkert klimat
När vi nu går mot sommaren och ljusare tider med 
vårdagjämning ser vi positivt på utvecklingen och 
tar samtidigt ställning till de orosmoln som tornar upp 
sig över Europa.

Sommarlunch i Riga den 1–2 juni. 

Sommargillets traditionella tisdagslunch hålls detta 
år i Riga. Vi tar flyget från Helsingfors-Vanda flyg-
plats måndagen den 1 juni kl. 9.30 och anländer till 
Lettlands huvudstad kl. 10.40. Hemfärden från Riga 
sker på kvällen den 2 juni kl. 17.45, och ankomsttiden 
till Helsingfors är 19.00. Vi övernattar på Hotell Avalon, 
ett fyrstjärnigt hotell med luftkonditionering och rym-
liga rum. Det är beläget i gamla stan cirka 300 meter 
från domkyrkan och operahuset.

I resans pris ingår förutom flyg och hotell:

Måndagen den 1 juni:
– Sightseeing med buss i Riga, svenskspråkig guide
– Lunch på hotellet eller en närliggande restaurant 
(exklusive drycker)

Kvällen till eget förfogande

Tisdagen den 2 juni
– Frukost på hotellet
– Vi besöker det medeltida slottet Sigulda, den po-
puläraste turistattraktionen i Lettland. Slottet ligger 50 
kilomeer utanför huvudstaden, inbäddat i ett vackert 
landskap, fyllt av natur- och kultursevärdheter.
– Gemensam lunch (exklusive drycker)

Pris: 360 euro i dubbelrum. 
Tillägg för enkelrum: 40 euro.

Vi har 30–40 platser, anmäl ditt intresse snarast till 
annika@handelsgillet.fi och betala därpå in 80 euro 
i bokningsavgift per person till Handelsgillets Norde-
akonto FI352401 1800 060112 senast 19.3.2015.



Gilleafton
Torsdagen den 5 mars kl. 17.30

Senior Advisor Nicholas Anderson, tankesmedjan Global Utmaning:

Små och medelstora företags 
tillväxtmöjligheter
Nicholas Anderson har skrivit fyra böcker om finansiering, kapital-
marknad och investering. Han verkar för tillfället som Senior Advisor 
på tankesmedjan Global Utmaning, som samlar personer och orga-
nisationer som vill bidra till att de globala utmaningarna hanteras 
och finner sina lösningar.

Middag 
ca klockan 18.30

l Rostbiff med sel-
lerisallad
l Kalkonbröst med 
madeirasås

Gilleafton
Torsdagen den 12 mars kl. 17.30

Vd Timo Vetriö, Chipsters Food Ab:

Fina fisken – vi äter mera fisk 
än tidigare
Timo Vetriö har under hela sin karriär sysslat med fisk i alla former. 
Först som produktionschef för Chips Ab och nu som verkställande 
direktör för Chipsters Ab i Mariehamn. 

Middag 
ca klockan 18.30

l Soppa på 
grönsakspuré, 
krutonger
l Burgundisk gryta

Det finns fortfarande några platser kvar till resan, som arrangeras av Gillekockarna 
och Vinklubben. Kontakta vilen.henrik@kolumbus.fi eller tfn 050 3098 449

Smaka på Åland 
– En kulinarisk resa den 19 – 21 april

Om du har en Facebookprofil 
– kom ihåg att gilla Gillet! 

Gå till webbplatsen (www.handels-
gillet.fi) och klicka på fb-vinjetten! 
Då får du senaste nytt om tis-

dagsluncher, kommentarer från 
Gilleaftnarna, info om kommande 
fester, lediga platser till evene-
mang och mycket annat som kan 
vara till nytta. Ta också gärna del i 
fb-diskussionen! 

Har du redan gillat Gillet på Facebook?



Gilleafton
Torsdagen den 19 mars kl. 17.30

Vd Jaakko Autere, GoGrow Oy:

Tillväxt, som den viktigaste 
drivkraften för bolagets värde
Tillväxten är dagens största 
utmaning – speciellt i Finland. 
Samtidigt har varje bolag en 
möjlighet att växa snabbare än 
marknaden.  I presentationen 
går Jaakko Autere igenom 
hur man kan förändra attity-
den hos företagsledningen 
genom förändringar som ger 
ett försprång och en konkur-
rensfördel.

Middag 
ca klockan 18.30

l Scampisallad 
med yoghurtsås
l Lökbiff med 
rotsaksmos

Gilleafton
Torsdagen den 26 mars kl. 17.30

Direktör Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet i Finland:

Europas säkerhet i kris?
Teija Tiilikainen doktorerade i statsveten-
skap i Åbo Akademi 1997. Innan det var 
hon direktör för Nätverket för Europa-
forskning vid Helsingfors universitet. Tidi-
gare har hon varit medlem i EU:s grund-
lagskonvent 2003. Hon var utrikesminister 
Ilkka Kanervas statssekreterare 2007 och 
fortsatte en tid under Alexander Stubbs 
tid. Hon började sitt nuvarande arbete 
år 2010. 

Middag 
ca klockan 18.30

l Tartar på kallrökt 
lax, remouladsås
l Grisfilé med 
skogssvampsås

Seniorerna arrangerar: 
Besök på Teatermuseet torsdagen den 19 mars kl. 13.00. Tallbergsgatan 1 G 
(Kabelfabriken). Spårvagn 8 tar dig dit. Inträde på plats 6 euro per person.



Klubbkalender mars 2015

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12

00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98

info@handelsgillet.fi 
www.handelsgillet.fi
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Biljardklubben
Snookercup 2, 16 och 30 mars.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Separat info om eventuella 
evenemang. 

BörsGillarna
Möte den 23 mars i kabinett Arizona. 
Placeringsdirektör Laura Lindholm, 
Munksjö Group: Munksjö – intelligent 
pappersteknologi. Anmälningar före 
20.03 till kansliet.

FiskeGillet
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Onsdagen den 11 mars kl. 17.00 
matlagningskväll: ägg i olika former, 
Bengt Johansson.

GolfGillarna
Separat info om eventuella 
evenemang.

JazzGillarna
Möte tisdagen den 24 mars i Sinebry-
choff.  Separat kallelse sänds senare.

Juniorerna
Separat info om eventuella 
evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagar klockan 18.00 i Donatorn. 
Nya sångare är välkomna med!  

Seniorklubben
Besök hos Teatermuseet i Kabelfabri-
ken. Se information på mittuppslaget.

Vinklubben
Kim Björkwall presenterar Loire-viner 
måndagen den 30 mars i Donatorn 
kl. 18.00.

WhiskyGillet
Tasting i Donatorn den 18 mars kl. 
18.00. Vi önskar alla gillebröder väl-
komna. Kompis får medtas.


