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Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
on vuonna 1945 perustettu pahvinja paperinjalostusalan toimialajärjestö.

Yhdistyksen jäseniin kuuluu merkittäviä pahvin- ja paperin jatko
jalostusta harjoittavia kotimaisia ja
kansainvälisiä yrityksiä.

Toiminnan tavoitteena on pahvin- ja
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paperinjalostusalan yritysten
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lukyvyn turvaaminen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä olla
haluttu yhteistyökumppani jäsenyrityksille, toimialalle ja sidosryhmille.

Jäseneksi voi liittyä Suomessa toimivat yritykset, jotka harjoittavat
pahvin-, paperin tai muun vastaavan
aineen jalostusta sekä kaupallista tai
muuta toimintaa, joka liittyy toimialaan.

Jalo ry:n toiminnan lähtökohtana
on yhdistyksen toiminnan jatkuva
kehittäminen vastaamaan sekä jäsenyritysten että toimialan haasteita
ja odotuksia.

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo
ry on Yhteinen Toimialaliitto ry:n
jäsenliitto. Yhteinen Toimialaliitto
ry on Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:n jäsenliitto.

Jalosta arvoa – Toiminta ja jäsenpalvelut
Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
tarjoaa jäsenyrityksilleen edunvalvontaa eri tilanteissa. Jäsenet saavat
asiantuntevaa neuvontaa, koulutusta
ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Jäsenyrityksilleen Jalo ry on yhteistyöfoorumi, etujen valvoja, toimintaedellytysten kehittäjä ja tiedon
tuottaja.
Jalo ry:n edunvalvonnalla luodaan
edellytyksiä sille, että jäsenyritysten toimintaympäristö ja toimintaedellytykset ovat mahdollisimman
kilpailukykyiset. Edunvalvonnan
lähtökohtana on jäsenyritysten liiketoiminnan edistäminen.

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
valvoo jäsentensä työmarkkinapoliittisia etuja suhteessa palkansaajajärjestöihin. Lisäksi yhdistys neuvottelee pahvin- ja paperinjalostusalan
yleissitovat työehtosopimukset
Paperiliitto ry:n ja Ammattiliito Pro
ry:n kanssa.
Jäsenyritykset saavat työehtosopimusten, työlainsäädännön, henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon
neuvontaa ja tulkinta-apua. Lisäksi
jäsenyrityksiä avustetaan mm. paikallisessa sopimisessa, riitatilanteissa ja erimielisyysneuvotteluissa.
Jalo ry:n ja sen jäsenyritysten välisessä kanssakäymisessä lähtökoh-

tana ovat mm. asiantuntemus,
joustavuus, neuvottelu- ja yhteistyökykyisyys, ratkaisuhakuisuus
ja tavoitettavuus.
Jalo ry on osaava toimimaan
haastavassa ja vaativassa ympäristössä, mutta silti tarpeeksi
pieni ja joustava tarjoamaan
henkilökohtaista ja kohdistettua
palvelua jäsenyrityksilleen.
Jalo ry:llä on hyvät neuvotteluyhteydet palkansaajajärjestöihin
ja muihin sidosryhmiin.
Tutustu tarkemmin
www.jaloliitto.fi

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n jäsenyritysten tuotteet
Jäsenyritysten keskeisiä toimintaa
ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus ja
vahva ympäristöosaaminen. Tuotantoprosesseissa ja tuotekehityksessä
otetaan huomioon tuotteen koko
elinkaari, jotta ympäristön kuormi3-2vähäinen.
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tus olisi mahdollisimman
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Pahvin- ja paperinjalostus on monipuolinen ja jatkuvaa tuotekehitystä
vaativa toimiala.
Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n
jäsenyritykset valmistavat korkealaatuisia jalostustuotteita ja tarjoavat
teollisuudelle palvelutuotantoa.

Jäsenyritysten tuotevalikoimaan
kuuluvat mm. seuraavat tuotteet:
• erilaiset aaltopahvilaatikot- ja
kotelot sekä kuljetus- ja myyntipakkaukset
• korkealaatuiset kierrehylsyt
teollisille asiakkaille
• offsetpainetut miniaalto
pakkaukset
• paperipussit high-tech
flexopainatuksella
• erilaiset paperipakkaukset
yksilöllisellä painatuksella
• suodatinpussit, leivinpaperit ja
muut leivonta- ja pakastustuotteet
• kartonkiset juoma- ja
elintarvikepakkaukset
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kartonkivuoat elintarvike
teollisuudelle
kartonkitynnyrit, postitusputket,
valumuottiputket, suorasaumahylsyt ja tikkataulut
kertakäyttöiset sairaalatekstiilit,
tekniset kuitukankaat ja laude
liinat sekä erikoispaperinjalostuksen tuotteet
kirjekuoret ja -pussit, erikois
pakkaustuotteet, suoramarkkinointikirjekuoret sekä myymäläja lahjapakkaamiseen soveltuvat
tuotteet
myynti- ja esittelytelineet

Yhteystiedot

Jalo ry:n jäsenyritykset (2020)

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
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Y-tunnus: 2647602-3
Raimo Kilpiäinen
Asiamies, varatuomari
puh. 040 522 9924
raimo.kilpiainen@ytl.fi
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1-värinenCMYK
nega PMS300

TOP ORE

Antalis Oy
AR Packaging Finland Oy
Bong Suomi Oy
Brand ID Display & Packaging Oy
EPP-Pack Oy
Encore Ympäristöpalvelut Oy
Fredman Operations Oy
Green Can Oy
Hypap Oy
Jospak Oy
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Orapac Oy
Pa-Hu Oy
Pakkaus Piippo Oy
Peltolan Pussi Oy
Stafix Oy
Tetra Pak Production Oy
Topcore Oy Ab

