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Torsdagen den 1 februari 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Styrelseordförande, tidigare 
statsministern Esko Aho: 
Rysslands ekonomi för Finlands 
del – hur ser framtiden ut?

Tisdagen den 6 februari 
kl. 12.00
l Tisdagslunch  
Verksamhetsledare 
Clarissa Köhler:                       
Resmålet Nice
  
Torsdagen den 8 februari
 kl. 18.00
l Gilleafton                         
Vd Reidar Wasenius, Finnish 
Business Angels Network (FiBAN):           
Hur blir man en framgångsrik 
affärsängel?

Torsdagen den 15 februari 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Styrelseordförande, EM, MBA 
(INSEAD) Philip Aminoff:
Har eget kapital ett existensbe-
rättigande i en modern eko-
nomi?

Tisdagen den 20 februari 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Robert Segercrantz:
Tävlingsidrott som pensionär
 
Torsdagen den 22 februari 
kl. 18.00
l Gilleafton   
EM, marknadsdirektör 
Kaj Takolander, Viking Line: 
Hur ser framtiden ut för färjetrafi-
ken på Östersjön?            

Nice   
Du hinner ännu anmäla dig och din dam till vårresan den 
17–21 april. Resans pris är 1 425 euro per person i tvåperso-
ners rum och 1 615 euro för enkelrum. God mat och dryck, 
konst, kultur, sol och hav är ingredienser i denna resa. 
Anmälan via www.handelsgillet.fi > Aktuellt.
    

Frukostseminarium den 13 februari 
– öppet för alla! 
Handelsgillet ordnar ett frukostseminarium om motivations-
rekrytering tisdagen den 13 februari klockan 8.15–9.15 med 
anförande av Camilla Kylander på rekryteringsföretaget 
Minjon. Anmälan via www.handelsgillet.fi > Aktuellt.
    

Historiken  
Historiken 160 år Gilleliv och stad i förvandling av Bo Finne 
finns att köpa på kansliet för 30 euro per exemplar. Ta 
med jämna pengar!  Nya medlemmar och de som blivit 
medlemmar år 2012 eller senare kan avhämta ett exem-
plar gratis.  

Far och son på Gillet 
Via klubbarnas mångfasetterade verksamhet riktar Gillet 
sig nu till nuvarande och potentiella medlemmar i åldern 
20–45 år.  Först ut är Gillekockarna den 14 februari  och 
FrimärksGillet den 20 februari – följ med i klubbkalendern 
(eller kontakta klubbledarna) för vidare evenemang! 

Midvinterfesten – anmälan stängs den 
2 februari 
Lördagen den 10 februari blir det Midvinterfest med fest-
middag i Festsalen. Bland de uppträdande kan nämnas 
Akademiska Sångföreningen, skådespelaren Sixten 
Lundberg och Birger’s Ragtime Band. 

Pris: 95 euro per person i vilket ingår välkomstdrink, 
middag och nattmat. 

 Anmälan öppen ännu till och med 2. 2.2018 på 
www.handelsgillet.fi > Aktuellt 

 Klädsel: smoking eller mörk kostym. 

Viktiga datum  
Handelsgillets webbplats uppdateras kontinuerligt, men 
följande datum kan vara bra att pricka in i kalendern 
redan nu: 
Räkfrossa i Festsalen torsdagen den 17 maj. 
Vårutfärd med damer torsdagen den 24 maj, vi besöker 
Malmgårds slott. 
Tisdagslunchen i juni planeras att avnjutas i Tallinn 4–5 juni. 



Tisdagsluncher i februari

Torsdagen den 1 februari kl. 18.00

Styrelseordförande, tidigare statsministern Esko Aho: 

Rysslands ekonomi för Finlands 
del – hur ser framtiden ut?
Är Ryssland ett hot, en möjlighet eller både och? 
Hur ska Ryssland klara av att balansera stabilitet mot 
nödvändiga reformer? Kan Putins Ryssland lyckas 
med detta? 

 Kring dessa spörsmål håller Esko Aho ett 
anförande.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Rökt lax på skär-
gårdsbröd
l Fruktig kyckling-
gryta med ris

Den 6 februari kl. 12.00
Verksamhetsledare Clarissa Köhler:                        
Resmålet Nice

Den 20 februari kl. 12.00
Gillebroder Robert Segercrantz:
Tävlingsidrott som pensionär

Torsdagen den 8 februari kl. 18.00

Vd Reidar Wasenius, Finnish Business Angels Network (FiBAN):   

Hur blir man en framgångsrik 
affärsängel?
Reidar Wasenius fokuserar på följande frågor: 
Vad är en affärsängel? Vad investerar en affärs-
ängel i? Vad investerar en affärsängel INTE i? Hur 
lönsamt är det att vara affärsängel?

Hur samarbetar affärsänglar för att optimera 
resultatet för alla parter?

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Gillets fisktallrik
l Färsbiff med 
smetanalöksås 
och potatis 

Har du flyttat?
Meddela din nya adress: telefon 09 669 798 eller info@handelsgillet.fi



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

Torsdagen den 15 februari kl. 18.00

Styrelseordförande, EM, MBA (INSEAD) Philip Aminoff:

Har eget kapital ett 
existensberättigande 
i en modern ekonomi?
Alltsedan finanskrisen har den traditionella prissätt-
ningsmekanismen för lån – utbud och efterfrågan – 
varit satt ur spel. Det kostar så gott som ingenting att 
leva på lån. Prissättningsmekanismen för eget kapital 
är fortsättningsvis en funktion av utbud och efter-
frågan. Eget kapital kostar, mångdubbelt mera än lånade pengar. 
Skillnaden är historiskt sett påfallande stor. För ränteinkomster gäller 
enkelbeskattning. För inkomster av eget kapital gäller dubbelbe-
skattning. 

Finns det i tider som dessa över huvudtaget något som talar för att 
företag och deras ägare, trots allt, borde satsa på finansiering med 
eget kapital? Philip Aminoffs svar på frågan är ett klart ja, och han 
förklarar varför.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Caesarsallad 
med kyckling
l Fiskbiff med 
potatispuré och 
tartarsås

Torsdagen den 22 februari kl. 18.00

EM, marknadsdirektör Kaj Takolander, Viking Line: 

Hur ser framtiden ut för färje-
trafiken på Östersjön?
Kaj ”Tico” Takolander jobbar redan andra gången 
för Viking Line, sedan år 2014 som marknadsdirektör. 
Från hans tidigare karriär kan, förutom Viking Line, 
nämnas arbetsgivare som Finnlines (Grimaldi Group), 
Copterline, Red Bull och Sinebrychoff. Tico Takolander 
har en omfattande erfarenhet av konsumentmark-
nadsföring, han har sammanlagt jobbat över 11 år 
inom rederibranschen och ger oss under sitt anförande en inblick i 
utsikterna för färjetrafiken på Östersjön.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Toast Skagen
l Stroganoff med 
kokt potatis



Klubbkalender februari 2018
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Berättarcaféet 
Sammankomst tisdagen den 20 februari 
kl. 14.00 i Donatorn. Förfrågningar riktas till 
Lasse Kusenius.  

Biljardklubben
Snookercup deltävlingar måndagarna 
den 12 och 26 februari kl. 17.00.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.  

BusinessKlubben
Möte tisdagen den 6 februari kl. 18.00 i 
Donatorn, agendan meddelas senare 
separat.   

BörsGillet
Om februariprogrammet meddelas 
separat.

Fiskeklubben
Medlemmarna kallas till vårvintermöte på 
restaurant Salve, dagen meddelas senare 
separat.  
 
FrimärksGillet
Möte tisdagen den 20 februari kl. 18.00 i 
Koffen. Vi har Far- och sonevenemang, 
så ta med en son eller vän som inte är 
medlem i Handelsgillet. Henrik Wirzenius 
håller anförande om frimärken. Vi avslutar 
sedvanligt mötet med en auktion. Alla är 
välkomna, nya som gamla samlare.

GilleKockarna
Onsdagen den 14 februari kl. 17 kockkväll 
på Steinerskolan. Temat är rysk mat. Det är 
Far- och sonkväll, och vi ser gärna yngre 
förmågor förkovra sig i kockandets ädla 
konst.

421493

GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för februari. 

JazzGillarna
Träff tisdagen den 27 februari  kl. 18.00 
i Donatorn. Separat kallelse skickas ut 
senare. 

Juniorklubben 
Kontakta Robin Nygård 
robin.nygard@vauraus.fi för mer informa-
tion.

Vinklubben
Den 23 februari kl. 18.00 presenterar Ramón 
Sánchez-Beyrath Merlotviner. 

WhiskyGillet
Så är det åter dags att dra tapp ur tunna! 
Flänsarna och sigillen bryts onsdagen 
den 21.2,  väl uret slagit 17 i kabinett Koff. 
Anmälan per den 13.2 till Christian Wentzel, 
christian.wentzel@asemanlapset.fi, 
tfn 040 900 4889.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 13 och 20 
februari kl. 18.00 i Donatorn och den 27 
februari i Wiborg (ingen övning 6.2). 
Sedvanlig Runebergsuppvaktning med 
sång vid statyn den 5 februari kl. 18.00. 
Sångövning och sits på Gillet efteråt. 


