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Työn iloa!
Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, kun sillä on merkitystä.
Työ tuntuu myös kiinnostavammalta, kun sen sisältöön pystyy itse
vaikuttamaan. Työhyvinvointi lisääntyy, kun voi kokea työssään työn iloa!

N

viime
aikoina ja kaikki todettu paikkansa
pitäviksi. Ei ole yhdentekevää,
millaisten asioiden parissa tai
millaisessa ympäristössä työpäivänsä viettää.
Myös työyhteisön tuki on tärkeä, ja yhteisten
tavoitteiden pitäisi olla kaikille kirkkaat.
ÄITÄ VÄITTÄMIÄ ON TUTKITTU

haluamme, että asiakkaamme
menestyvät, ja siksi olemme kirkastaneet omat
tavoitteemme sen toteuttamiseksi:

muodot ja yllätykset syntyvät helposti kattauksessa. Ravintolassa käynti onkin elämysbisnestä
parhaimmillaan. Softlin huolehtii, että kaikki
on kattauksessa kohdallaan. Saammeko auttaa?

Ystävällisesti,

on kovaa hommaa.
Päivät ovat pitkiä ja työtahti rivakka. Siellä
tuotetaan unohtumattomia ruokailukokemuksia ja heitetään railakasta herjaa työkaverien
kesken. Työn ilo on se salainen mauste, joka
tekee keittiön arjesta sujuvaa. Hyvällä tuulella
ollessaan ihminen tekee työnsä paremmin ja
nauttii siitä. Fibra kysyykin, saisiko olla ripaus
työn iloa keittiöön?
ilahduttaa
ruokailijaa, mutta myös henkilökuntaa. Visuaalisuus on tärkeä osa elämyksellisyyttä. Värit,
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Painopaikka

Tarjoilemme iloa ja
ideoita ravintoloille
keittiöstä saliin!
Autamme asiakkaitamme
tekemään viisaita
valintoja ja sitä kautta
kestävämpää maailmaa
liina kerrallaan.

Eura Print Oy

Liinan mitalla
Yksilöllinen lautasliina toimii tehokkaana markkinointivälineenä
ja sujuvoittaa arkista työtä.

Kattausratkaisu säästää
työvuoron viikossa
eletään
kiireistä viikkoa. Tulevaa viikonloppua varten varastossa odottaa
kymmenen pahvilaatikollista
lautasliinoja – taittelemattomina.
Onneksi kattamiseen on keksitty
sujuvampikin ratkaisu.
RAVINTOLA DENNIKSESSÄ

Lue koko juttu:
www.fiblon.com/
ajankohtaista

Uusi ilme kaikkien
huulille
vieminen
lautasliinoihin oli tehokas tapa
tuoda Business College Helsingin
uusi nimi ja ilme lounastajien
tietoon. Positiivista palautetta tuli
naapureiltakin.

BRÄNDIUUDISTUKSEN

Lue koko juttu:
www.fiblon.com/
ajankohtaista

SERVIETISTÄ SULOISEKSI
SOPULIKSI
PORIN TAIDEKOULUSSA vastuullisuus
ja kierrätysteema ovat esillä aika ajoin.
Yksi hyvä keino kierrätykseen on
käyttää serviettien jämäpaloja töiden
pohjana.
– Olemme nyt parin vuoden ajan
saaneet hakea serviettien jämäpaloja
rullatavarana suoraan Fiblonin tehtaalta. Olemme huomanneet, että servietti
sopii erinomaisesti kolmiulotteisten
töiden rungoksi, taidekoulun rehtori
Henna Jaatinen kertoo.
Serviettejä käytetään paperimassana sanomalehden tilalla. Etuna
serviettimassassa on se, että sitä ei
tarvitse erikseen maalata. Tänä syksynä
servieteistä on muotoiltu muun muassa erilaisia pikku eläimiä.
– Näistä suloisista eläimistä tuli
oppilaiden lemmikkejä. Otimme
sopulit, siilit, hiiret ja marsut mukaan,
kun kävimme syksyllä Kallossa. Siellä
teimme ympäristötaidetta ja rakensimme pikku otuksille talvipesiä.

Hyvän ruoan
ilosanomaa
Fiblonin toimitusjohtajalle Pekka Ekbergille ruoka on paljon enemmän
kuin energiaa. Ajatus tulee näkyväksi Paistinkääntäjien siniset käädyt
-tunnustuksessa, joka on osoitus merkittävästä aktiivisuudesta gastronomian
harrastajana.
Ranskasta lähtöisin oleva Chaîne des Rôtisseurs, suomeksi Paistinkääntäjät
ry, on tullut Ekbergille vuosien varrella tutuksi Fiblonin yhteistyökumppanien
kautta. Lopulta hänet kutsuttiin mukaan toimintaan.
– Olen tutustunut ravintoloitsijoihin ja alan ammattilaisiin koko urani ajan.
Olen toiminut erilaisissa hallituksissa auttaen ihmisiä viemään toimintaansa
eteenpäin. Se, että sain kutsun Paistinkääntäjiin, osoittaa, että olemme tehneet hyvää työtä. Tämä tunnustus on pitkällisen luottamuksen tulosta.
Lue koko juttu:
www.fiblon.com/ajankohtaista
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10 VINKKIÄ
TYÖHYVINVOINNIN
KEHITTÄMISEEN
1) Kehu muita aiheesta.
2) Hymyile ja naura.
3) Yritä ymmärtää toista, vaikka asia
ei itselle aukeaisi.
4) Kysy, kuuntele, kiitä.
5) Kannusta ja auta muita.
6) Näe hyvä ympärilläsi.
7) Pidä lupauksesi.
8) Tee työsi hyvin ja myönnä reilusti
virheesi.
9) Anna palautetta hyvin ja huonosti
hoidetusta työstä.
10) Puutu epäkohtiin reilusti ja
vitkastelematta.
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Työhyvinvoinnin kehittäminen
on strateginen valinta
Teknologialla tai henkilöstöeduilla ei pysty erottautumaan kilpailijoista. Yrityskulttuuri
sen sijaan vaikuttaa vahvasti siihen, miltä yritys vaikuttaa ulospäin. Yrityskulttuuria ei
voi kopioida, vaan sen täytyy syntyä johdosta itsestään.

H

ja -kahvilakonserni Antelliin kuuluu
noin sata ravintolaa ja kahvilaa
ympäri Suomea. Käytännössä
se tarkoittaa sitä, että toimitusjohtaja Tomi Lantolla on yli 500 osaajaa
johdettavanaan. Tai pikemminkin
innostettavanaan.
– Meille työhyvinvoinnin jatkuva
kehittäminen on strateginen valinta.
Uskomme siihen, että erinomaisen
asiakaskokemuksen taustalla on aina
erinomainen työntekijäkokemus. Isossa
yrityksessä keskiarvo ratkaisee – innostuksen ja hyvän fiiliksen on oltava
yhteinen juttu, Lantto luonnehtii.
Jokaisen on hyvä tiedostaa, että
ihmisistä on moneksi. Itse kukin meistä
suoriutuu eri tavalla riippuen siitä,
millaisessa ympäristössä ja millaisten
ihmisten ympäröiminä työskentelemENKILÖSTÖRAVINTOLA

Innostavassa
työympäristössä
jokainen suoriutuu
paremmin.

me. Innostavassa työympäristössä jokainen suoriutuu paremmin. On johtajien
rooli luoda ympäristö, jossa jokainen saa
antaa parhaansa.

Luota, kannusta
ja anna palautetta

Kuinka innostuksen ilmapiiri luodaan?
Lanton mukaan työhyvinvoinnissa on
kyse yksinkertaisista asioista. Kaikki
lähtee liikkeelle luottamuksesta ja siipien
kasvattamisesta.
– Ihmisille on annettava mahdollisuus lentää korkeammalle kuin missään
muualla. Aluksi on tärkeää, että esimies
lentää vierellä turvana. Sitten, kun
varmuutta ja kokemusta tulee lisää,
työntekijöille annetaan enemmän tilaa
levittää siipiään.
Ei kuitenkaan riitä, että vain esimies
kulkee rinnalla. Työyhteisöltä saatu
kannustus on tärkeää, jotta lento kantaa.
Tsemppaamisen ohella palautteen
antaminen ja saaminen on äärimmäisen
tärkeää. Täsmällisellä ja kannustavalla
palautteella on suuri vaikutus motivaatioon. Lantolla on rohkea ehdotus: antaessasi palautetta kokeile rehellisyyttä.

– Myös poikkeamiin on uskallettava
puuttua rehellisesti, sillä hiljaisuus on
hyväksyntää. Toimivan työyhteisön
edellytys on, että huonoihin toimintatapoihin puututaan.

Anna tilaa osaamiselle

Haasteet ja niiden selättäminen työarjessa luovat mahdollisuuksia onnistumisen
kokemuksille. Onnistumiset puolestaan ovat polttoainetta motivaatiolle.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
työntekijän on saatava käyttää laajasti
osaamistaan, jotta innostus pysyy yllä.
– Vapauden kanssa tulee vastuu.
Meillä se tarkoittaa sitä, että kun on lupa
käyttää ammattitaitoaan, syntyy samalla
vaatimus siitä, että sitä myös käytetään,
Lantto toteaa.
Antellissa luottamus työntekijöiden
ammattitaitoon ja lentokykyyn näkyy
muun muassa ravintoloiden ruokalistoilla: kaikissa sadassa ravintolassa on oma
ruokalistansa.
– Luotamme siihen, että jokaisen
ravintolan henkilökunta tietää itse
parhaiten, millainen ruoka heidän asiakkailleen maistuu.
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AMMATTIKEITTIÖN ILOISIN
PYYHINTÄLIINA

Fibra tuo iloa
ja laatua
ammattikeittiöön
Fibra-kuituliina on ollut menestystuote
lanseerauksestaan lähtien. Liinan sopiva
koko ja hygieenisyys lisäävät työn
sujuvuutta, mikä luo iloa päivittäiseen
aherrukseen.

A

siakkaiden tarpeisiin vastaava pyyhintäliina säästää
ammattikeittiön työssä sekä aikaa että materiaalia.
Vuosien kuluessa Fiblonilla on huomattu myös työn
ilon valtava merkitys. Sen lisääminen onkin nostettu
uudistuvan Fibran johtoajatukseksi.
– On tietysti tärkeää, että keittiöissä huomioidaan vastuullisesti materiaalivalinnat sekä hygieniaketjun ylläpito ja parantaminen, mutta tärkeintä on, että käyttäjä kokee iloa tehdessään
työtä, kertoo Fiblonin varatoimitusjohtaja Anne Ekberg.
Ammattikeittiöissä ja ravintoloissa keskitytään helposti teknisiin
parannuksiin, mutta rinnalla pitäisi muistaa, että työn tekevät
ihmiset.
– Keittiö ei ole pelkkä tuotantolaitos. Jollain tapaa se näkyy
kaikessa toiminnassa, onko työtä tehdessä koettu iloa. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava.
Fiblon haluaa edesauttaa sitä, että asiakkaiden keittiöissä
viihdytään. Vuodenvaihteessa Fibra saa uudistetut iloisen väriset
pakkaukset, jotka on helppo löytää kiireessäkin. Pakkauksen
kansiläpällä voi avaamisen jälkeen lähettää vaikka terveiset
työkaverille.
6
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Fibra-liinan lanseerausta vuonna 2010
edelsi Fiblonilla asiakkaiden tarpeiden
perusteellinen kartoittaminen. Keittiön
hygieniasta ei voi tinkiä. Kaikki
Fibra-liinat ovat elintarviketurvallisia ja
Bio-liinat FSC®-sertifioituja. Pyyherulliin verrattuna Fibra on hygieeninen
ja helppo ottaa pakkauksesta arkki
kerrallaan.
– Sopivan kokoinen liina vähentää
hävikkiä, mikä on vastuullisuusnäkökulmasta tärkeää, toteaa varatoimitusjohtaja Anne Ekberg.
Fibra sopii kaikkeen kuiva-, nihkeäja märkäpyyhintään. Tuoteperhe koostuu kahdesta materiaalivaihtoehdosta:
normaalista polyesteri/viskoosi-mallista
sekä 100 % biohajoavasta viskoosiliinasta (Bio).
Sekä Fibraa että Bio Fibraa saa
kahdessa eri kokoversiossa. Uutena
tuotteena lanseerataan Bio Fibra Handy, joka on kätevä pakkaus erityisesti
pienempiin keittiötiloihin.
Kestävämpää maailmaa liina
kerrallaan. Lue lisää Fibrasta:
www.fibraliina.fi

Perhe avaa ovensa
ulkopuolisille
Silloin, kun perheyritys haluaa ideoida uutta, kehittyä ja
muotoutua uudelleen, on ulkopuolinen hallituslainen oiva
vaihtoehto. Lautasliinatehtaan hallitukseen otettiin kerralla
kaksi perheen ulkopuolista asiantuntijaa.

P

ia Rautakorpi ja Eero Vaara kiinnostuivat Fiblonista kuullessaan tarinoita yhtiön takaa. Kummallekaan
yhtiö ei ollut tuttu entuudestaan.
– Minuun suuren vaikutuksen teki omistajien tahtotila tuottaa koko ajan parempaa
asiakasarvoa. Kun pääsin sukeltamaan yhtiön
sisään paremmin, huomasin, että Fiblonissa
on tehty vahva strateginen pohjatyö, kertoo
hallitusammattilainen Pia Rautakorpi.
Professori Eero Vaara kertoo viehättyneensä yhtiön ihmisiin ja heidän toimintatapaansa.
– Koin omistajat todella osaaviksi ja sympaattisiksi. Fiblon on firma, joka ottaa aidosti
tosissaan ne asiat, jotka ovat myös minulle
itselleni tärkeitä: henkilöstön osallistaminen
ja toiminnan vastuullisuus.

Ulkopuolinen asiantuntija tuo
näkemystä ja lisäarvoa
Fiblon heitti verkot vesille löytääkseen

perheen ulkopuolisia hallituslaisia ja sitä
kautta uudenlaista näkemystä sekä rautaista
osaamista. Sitä myös löydettiin.
– Yrityksen pitää tuottaa arvoa asiakkailleen ja päinvastoin. Oma supervoimani on
asiakasarvon edelleen kehittäminen. Minulla
on myös vahva kokemus ja osaaminen viestinnästä, markkinoinnista ja brändin rakentamisesta. Tuon innolla osaamiseni Fiblonin
käyttöön, Pia Rautakorpi toteaa.
Eero Vaaralla on vahva ymmärrys ja
kokemus strategia- ja hallitustyöstä.
– Olemme molemmat Pian kanssa osana
Fiblonin transformaatiota, jossa johtaminen
ja muutos halutaan tehdä entistä professionaalisemmaksi. Uusien näkökulmiemme
kautta voimme auttaa hallitustyöskentelyn
kehittämisessä suhteessa kokonaisstrategiatyöhön. Lisäksi uskon, että yritysten kansainvälistymistä koskeva osaamiseni pääsee
hyödynnettäväksi.

PIA RAUTAKORPI JA
EERO VAARA
Kuka? Eero Vaara
Mitä? Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen professori
Vapaa-aika? Dekkarit,
historia, filosofointi
Kuka? Pia Rautakorpi
Mistä? Hallitusammattilainen, yrittäjä & sijoittaja,
Plan Pii Oy
Harrastan? Golf & muu
itsensä liikuttaminen, uuden
rakentaminen ja lukeminen
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Juhlatunnelmaan
lautasliina
kerrallaan
Juhlakausi on alkanut,
ja tunnelman voi
luoda ruokapöytään
tai juhlatilaan monin
keinoin. Lautasliina
ei ole vain pakollinen
osa kattausta, vaan
sillä voidaan leikitellä
ja luoda juhlavia
elementtejä. Muotoilu
on helppoa ja hauskaa,
kun liina on laadukas ja
kestävä. Toteutat kaikki
teemaan sopivat ideat
Softlin-liinalla.

Älä kapsahda katajaan, vaan ihaile
lautasliinaa kuusen oksalla.
Lautasliinoista tehty joulukuusi on
todellinen katseenvangitsija.

Klassinen muoto ja teemaan sopiva väri luovat yhdessä tunnelman kuin tunnelman.
Lautasliinalla voi myös leikitellä ja muotoilla siitä esimerkiksi lehden tai piispanhatun.

Näyttävä pompom on
suosittu juhlakoriste,
joka syntyy näppärästi
myös lautasliinasta.
Katso video Fiblonin
YouTube-kanavalla.

Kukka, joka ei koskaan kuihdu. Lautasliinasta taiteltu mehitähti toimii koristeena,
ja sen voi uusiokäyttää seuraavia juhlia
varten.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Fiblon Oy Ab, Kuljuntie 14, Pori • samples@fiblon.com • puh. 020 123 6662

