
GILLEINFONovember–
december 2018

Torsdagen den 1 november 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Gillebroder Christian Wentzel, 
verksamhetsledare, Stationens 
barn rf:
Alla ungdomar har rätt till en 
trygg vuxen

Tisdagen den 6 november 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Olle Tötterman:
Finsk kemisk och mekanisk träför-
ädling, med mina ögon

Torsdagen den 8 november 
kl. 18.00
l Gilleafton   
FD, författaren Lasse Lehtinen: 
Väinö Tanner – i fred och krig

Torsdagen den 15 november 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Gillebroder, MKD, professor Tom 
Schröder:
När titthålskirurgin kom till Finland 

Tisdagen den 20 november 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Författaren Carina Wolff-Brandt:
Finlands historia ur ett skärgårds-
perspektiv 

Torsdagen den 22 november kl. 
18.00
l Gilleafton    
Vd Jannica Fagerholm, Signe 
och Ane Gyllenbergs stiftelse:
Stiftelser som bidragsgivare och 
placerare 

Torsdagen den 29 november 
kl. 18.00 
l Gilleafton   
Vd, JK Antti Mäkinen, Solidium: 
Solidium Oy

Jullunch torsdagen 
den 13 december  
Gillets traditionella jullunch hålls i festsalen torsda-
gen den 13 december med början klockan 12.00. 
Finlands Lucia med följe besöker lunchen. 
 
Anmäl dig och din 
dam från och med 13.11 
klockan 10.00 på 
www.handelsgillet.fi. Priset är 
40 euro, inklusive välkomst-
glögg men exklusive övriga 
drycker, per person. Anmäl dig 
först och betala sedan till 
FI35 2401 1800 0601 12 (Nordea) eller 
FI09 4055 1020 1828 57 (Aktia). 

OBS! Gör en skild anmälan för varje deltagare och 
skriv eventuella önskemål om bordsplacering i med-
delanderutan vid anmälningen. 

SAVE THE DATE 9.2.2019 

Midvinterfest 
lördagen 
den 9 februari 
kl. 18.00
Anmälan är öppen från och 
med 10.01.2019 på  
www.handelsgillet.fi  under 
Aktuellt.  
Klädsel: smoking eller mörk 
kostym.
Detaljerat program publiceras i 
januari månads 
Gilleinfo!



Tisdagsluncher i november

Torsdagen den 1 november kl. 18.00

Gillebroder Christian Wentzel, verksamhetsledare, Stationens Barn rf:  

Alla ungdomar har rätt 
till en trygg vuxen
Trots att Finland klarar sig rätt väl i PISA-undersök-
ningar och har ett allmänt ökat välstånd historiskt 
sett, mår allt flera ungdomar dåligt och har svårt att 
finna sin plats i samhället. 

Vi ser en kraftigt tilltagande polarisering som 
kostar enorma belopp, och som kan sätta delar av 
samhället i gungning om vuxenvärlden inte agerar 
och är på alerten. 

Gillebroder Christian Wentzel berättar om hur 
Stationens Barn i snart 30 år  hjälpt ungdomar att navigera rätt i en 
allt mer komplicerad värld.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Biff tartar med 
rökt ren
l Pannbiff med 
svampsås och 
potatismos

Den 6 november kl. 12.00
Gillebroder Olle Tötterman:
Finsk kemisk och mekanisk träförädling 
med mina ögon

Den 20 november kl. 12.00
Författaren Carina Wolff-Brandt:
Finlands historia ur ett skärgårds-
perspektiv 
Författaren presenterar sin nya bok.

Torsdagen den 8 november kl. 18.00

FD, författaren FD Lasse Lehtinen: 

Väinö Tanner – i fred och krig
Väinö Tanner (1881–1966) var den inflytelserikaste 
beslutsfattaren under de första 50 åren i det själv-
ständiga Finland. Efter 1918 lyfte han Finlands soci-
aldemokratiska parti till makten. Han byggde upp 
Elanto. Som president för Internationella cooperativa 
alliansen var Tanner tidevarvets internationellaste 
person i riket.  

Han stod som politisk borgensman för demokratin 
i de krigstida regeringarna. För detta ”belönades” 
han med ett fängelsestraff. Hans återkomst till politiken förhalade 
finlandiseringen av SDP med minst tjugo år. Tanner var mål nummer 
ett för hatprat från Sovjetunionen och de finska kommunisterna.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Caesarsallad 
med lax
l Viltskav med 
potatismos och 
lingonsylt

Handelsgillet i Helsingfors rf., Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
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Torsdagen den 15 november kl. 18.00

Gillebroder, MKD, professor Tom Schröder:   

När titthålskirurgin kom 
till Finland 
Den videoendoskopiska titthålskirurgin är den 
största innovationen inom kirurgin under det senaste 
århundradet. Liksom så många innovationer inom 
vetenskapen i allmänhet och medicinen i synner-
het, bemöttes den av skepticism och misstänksam-
het bland kirurgerna. Praktiken visade snabbt vilken 
betydelse innovationen skulle få.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Salade Niçoise
l Kyckling Kiev 
med bearnaisesås 
och pariserpotatis

Torsdagen den 22 november kl. 18.00

Vd Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse:

Stiftelser som bidragsgivare 
och placerare 
Vid sidan av sitt jobb är Jannica Fagerholm också 
vice ordförande för Delegationen för stiftelser och 
fonder och medlem i finansrådet för Svenska littera-
tursällskapet. I sitt anförande berättar hon om  
aktuellt på stiftelsefronten och om den gyllen-
bergska stiftelsens verksamhet.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Grekisk sallad
l Wienerschnitzel 
med stekt potatis 
och rödvinssås

Torsdagen den 29 november kl. 18.00

Vd, JK Antti Mäkinen, Solidium:

Solidium Oy
Antti Mäkinen berättar om hur Solidium förvaltar sitt 
aktieinnehav på cirka 8 miljarder euro. Han redogör 
också för hur Solidium ser på bolagsstyrning och i 
synnerhet val av styrelse.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Ratatouille med 
getost
l Panerad 
rödspätta med 
dillpotatis och 
hollandaisesås
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Klubbkalender november–december 2018
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Berättarcaféet
Sammankomst den 20.11 kl. 14.00 i Donatorn. 
Förfrågningar: lasse.kusenius@gmail.com.

Biljardklubben
Snookercup den 12 och 26 november samt 
den 10.12 kl. 17.00. Årets Skinkguerre och 
säsongavslutning 14.12 kl. 18.00.

Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00. 
Nytt: Den 7.11 och den 5.12 spelar ”noviserna” 
med var sin ”gammal räv” kl. 13.00–17.00.

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

Börsgillet
Möte den 12.11 kl. 18.00 hos Vauraus Suomi Oyj 
(Urho Kekkonens gata 7 B, 6 vån). Hur placera 
avkastande i företag via masskuldebrevslån? 
Värdar är vd Elisa Saarinen och investerings-
ombudsman Michaela Kaitemo. Anmälning 
till kansliet senast den 8.11.

Fiskeklubben
Kontakta klubbledaren Robin Nygård robin.
nygard@nordicopulence.com för mer infor-
mation.

Frimärksgillet
Möte den 20.11 kl. 18.00 i Hartwall. Workshop: 
ta med frimärken av diffust ursprung vi hjälps 
åt att identifiera dem. Den 18 .12 kl. 18.00 
berättar Henrik Wirzenius om finska julfrimär-
ken i Koffen. Mötena avslutas med sedvanlig 
auktion. 

Gillekockarna 
Den 14.11 kl. 17.00 kockkväll på Steinerskolan, 
tema: Medelhavsköket. Den 12.12 kl. 17.00 
kockkväll på Steinerskolan, tema: festmenyer. 
Vinklubben presenterar viner som passar till 
rätterna.

421493

Golfgillarna
Inga aktiviteter i november och december.  

Historieklubben
Konstituerande möte den 9.11 kl. 18.00 i Dona-
torn. Diskussionsämne: Gustav Vasa. Efteråt 
middag för hugade. Möte den 10.12. Om du 
vill bli medlem, kontakta Kaj Nordström, 
tfn 040 505 63 86 eller kaj.nordstrom@
futureskills.fi.

Jazzgillarna
Träff den 27.11 kl. 18.00 i Koffen. Programvärd 
Heffe Ericsson presenterar jazz med tolkningar 
av låtar som Cole Porter skrivit.

Juniorklubben
Kontakta klubbledaren Robin Nygård robin.
nygard@nordicopulence.com för mer infor-
mation.

Vinklubben
Tasting 23.11.2018 kl. 18, Sten ”Trolle” Lindgren 
presenterar Alkos prisvärdaste viner denna 
höst. Efteråt jullunch på Gillet, ca kl.19.

Whiskygillet
Tapp i tunnan i november. Flänsarna och 
sigillen bryts den 19.12, kl. 18.00 i Hartwall.
Anmälan per den 10.12. till christian.wentzel@
asemanlapset.fi, 040 900 4889

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagsövningar i Donatorn: 6.11, 13.11, 20.11, 
27.11 4.12 (11.12 övar vi i Brändö kyrka).
Tonexplosion, konsertsits med Humpsvakar 
den 20.10 kl. 18.00 på Täffä i Otnäs. Biljetter 
av koristerna. Pris 45 euro, inkluderar en tre 
rätters middag med matdrycker.
Julkonsert med Finlands Lucia 2018 i Brändö 
kyrka den 15.12 kl. 17.30. Programblad säljs 
vid dörren. Julfest på Gillet ca kl. 19.00.


