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Tisdagen den 2 oktober 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebröderna Kaj Nordström 
och Folke Wallenius:
Sveriges och Rysslands spår i vår 
historia – Folke Wallenius och 
Kaj Nordström, initiativtagare till 
Historieklubben. Kom med!
  
Torsdagen den 4 oktober 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Chefsstrateg Johan Javeus, SEB:          
Är den konjunkturella medvinden 
starkare än den politiska motvin-
den?
  
Torsdagen den 11 oktober 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Handelsgillets föreningsmöte: 
Valmöte

Tisdagen den 16 oktober kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Journalisten och författaren 
Staffan Bruun:
Mitt liv på HBL 

Torsdagen den 18 oktober 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Historieläraren och författaren 
Sture Lindholm:
Följderna av inbördeskriget 1918
  
Torsdagen den 25 oktober
kl. 18.00
l Gilleafton   
Administrations- och utvecklings-
direktör Veli Mäkelä, Planmeca:
Hälsoteknologi från Finland

Tisdagen den 30 oktober kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
IT-koordinator Robert Riska, 
Svenska pensionärsförbundet:
Måste alla bli digitala? 

Fotografering på Gillet
Kansliet publicerar gärna bilder från Handelsgillets 
tillställningar på föreningens webbplats och Fa-
cebooksida. Den som inte vill synas på bild ombes 
meddela detta till kansliet: info@handelsgillet.fi.

Webbplatsen www.handelsgillet.fi uppdateras 
kontinuerligt med aktuell information om alla Gillets 
kommande evenemang. 

Aktualitetsseminarium 
den 5 november 
 
Ett datum att notera redan nu är måndagen den 5 
november då Handelsgillet arrangerar årets aktuali-
tetsseminarium med Nordentema tillsammans med 
Hanken och Ekonomiska Samfundet på Hanken. 

Kabinettbokningar 
för medlemmar
Handelsgillets medlemmar kan avgiftsfritt använda 
kabinetten på III våningen, men notera att bokning 
sker via restaurangen per telefon 0207 425 330.  
Det är också av yttersta vikt att så fort som möjligt, 
även kvällstid, ringa upp restaurangen på samma 
nummer om eventuella sista-minuten-annulleringar 
av kabinettreserveringar. 

 



Tisdagsluncher i oktober

Torsdagen den 4 oktober kl. 18.00

Chefsstrateg Johan Javeus, SEB:    

Är den konjunkturella medvin-
den starkare än den politiska 
motvinden?
Den amerikanska ekonomin är stark, men kom-
mer handelskriget mellan USA och Kina att sätta 
käppar i hjulet, och hur kommer EU i så fall att klara 
sig? Räntorna är fortsatt låga tack vare att prishöj-
ningarna är låga, men hur länge kan vi egentligen 
fortsätta att räkna med låg inflation?

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Oxcarpaccio 
med rödbets-
smetana
l Rökt lax, dillsås 
med citron och 
rostad potatis

Torsdagen den 11 oktober kl. 18.00

Föreningsmöte: 
Valmöte
Behandlas ärenden enligt § 14 
i föreningens stadgar.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Laxrullar fyllda 
med färskost
l Medelhavsin-
spirerad köttgryta 
och kokt potatis

Den 2 oktober kl. 12.00
Gillebröderna Kaj Nordström och Folke Wallenius:
Sveriges och Rysslands spår i vår historia – Folke Wallenius och Kaj Nordström, initiativ-
tagare till Historieklubben.

Den 16 oktober kl. 12.00
Journalisten och författaren Staffan Bruun:
Staffan Bruun berättar om sina 36 år på Hufvudstadsbladet: Mitt liv på HBL

Den 30 oktober kl. 12.00
IT-koordinator Robert Riska, Svenska pensionärsförbundet:
Måste alla bli digitala?



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

Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00

Historieläraren och författaren Sture Lindholm:

Följderna av inbördeskriget 1918
Det tragiska inbördeskriget i Finland 1918 kos-
tade drygt 1 procent av landets befolkning livet. 
Historieläraren och författaren Sture Lindholm 
behandlar Finlands politiska vägval efter krigsslutet 
1918 och krigets efterspel, som under sommaren 
ytterligare skördade runt 13 500 liv i fånglägren. 
Varför gick det så? Vilka blev följderna?

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Sill- och ostsallad
l Schnitzel cordon 
bleu med peppar-
sås och tex-mex-ris

Torsdagen den 25 oktober kl. 18.00

Administrations- och utvecklingsdirektör Veli Mäkelä, Planmeca:

Hälsoteknologi från Finland 
Finland exporterar årligen hälsoteknologi för  mer 
än  2 miljarder euro och satsar 10 procent av detta 
på produktutveckling.

Planmeca Oy är ett globalt företag med kunden 
i fokus och stor satsning på high tech. Planmeca 
gör bland annat patientspecifika implanter och 
utförde den första ansiktstransplantationen i 
Norden. Den här verksamheten sker i  samarbete 
med HUS. 

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Tjuröga
l Barbecue-
glaserad griskass-
ler, mörk chilisås 
och potatismos

Har du redan gillat 
Gillet på 

Facebook?



Klubbkalender oktober 2018
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Berättarcaféet
Inget möte i oktober.

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna 1, 
15 och 29 oktober. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

Börsgillet
Möte måndagen den 1.10 kl. 18.00 i Donatorn.
Viggo Löfgrén på Index Kapitalförvaltning Ab 
berättar om marknaden och indexplacering-
arnas värld. Börsgillets årliga placeringstäv-
ling startar.

Fiskeklubben
Höstmöte den 11.10.2018 på Handelsgillet 
kl. 16.00 i kabinett Hartwall.

Frimärksgillet
Möte tisdagen den 16 oktober kl. 18.00 i 
Koffen. Vi har ett Far- och son-evenemang. 
Nils-Gustav Sandvik håller ett anförande med 
rubriken Samla Norge – lätt eller svårt? Vi av-
slutar sedvanligt med en auktion, så ta med 
objekt om du har något du vill ha med på 
auktionen. Alla är välkomna, nya som gamla 
samlare. 

Gillekockarna 
Onsdagen den 10 oktober kl. 17 kockkväll på 
Steinerskolan, temat är höstmat.

Golfgillarna
Golfgillarnas säsongavslutning med middag 
17.10 kl. 18 i Donatorn.

421493

Jazzgillarna
Årets jazzkonsert, som hålls i Donatorn 
måndagen den 8 oktober kl. 18.00, är döpt 
till Hyllning till Monica, biljetter via Hasse 
Westerberg, tfn 050 3398251 eller e-post 
hasse.westerberg32@gmail.com fr.o.m. 
onsdagen den 26 september. 

Juniorklubben
Kontakta Robin Nygård, robin@nordicopu-
lence.com för mer information.
 
Vinklubben
Fredagen den 26 oktober provning av viner 
från Australien. Tidpunkten är som vanligt 
18.00 och platsen Donatorn. 
Provningen leds av Sten ”Trolle” Lindgren. 
Välkomna!

Whiskygillet
Så börjar höstens kyla krypa allt närmare! 
Värme finns på flaska, och flänsarna och 
sigillen bryts tisdagen den 16.10 väl uret 
slagit 18 i kabinett Wiborg. Anmälan per den 
9.10 till christian.wentzel@asemanlapset.fi, 
040 900 488

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Övningar normalt i Donatorn tisdagarna 
2, 9, 16, 23 och 30 oktober. 
Frihetsbröderna har tillsammans med Tek-
nologorkestern Humpsvakar en konsertsits, 
Tonexplosion, den 20 oktober kl. 18.00 på 
Teknologföreningen, Otsvägen 22, ESBO.
Kvällen kommer att fyllas av ett högt tempo, 
musik och överraskningar. En tre rätters mid-
dag serveras. För mera information kontakta 
koristerna. Biljettpriset är inte ännu fastslaget.


