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Lehden toimitus ja haastattelut: Paula Volotinen
Kuvat: Ykkösväri ellei toisin mainita.
Kansi: Samuel Adu Harrison ruiskuttaa lokasuojaan väriä TAKK:n opetusmaalaamossa.

Asiakas Uutiset on Ykkösväri Oy:n asiakaslehti, jonka tehtävä on informoida ja tiedottaa Ykkösvärin
ja sen asiakkaiden tapahtumista.
Materiaalin muuttaminen ja kopiointi ilman lupaa on kiellettyä.

Lechler tiimihenkeä! Elokuun Tampereen koulutustiimi, kuvasta puuttuu Jani Voimanen.
Vasemmalta: Paula Volotinen, Ewelina Sobecka, Martti Volotinen, Mika Volotinen, Martin Stam
ja Samuel Adu Harrison.
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Syksy ja talvi tulee, vaikka tänä vuonna kesän taisi
vain pikaisesti havaita, sen verran huonoja kelit oli.
Keleistä huolimatta, Asiakas Uutisiin on taas kertynyt
jutun juurta ja vuoden viimeinen lehti putkahtaa pihalle.

Saimme Hämeenlinnaan Lechler -jälleenmyyjän
Hämeenlinnan Varaosa Varikosta. Lechler -käyttäjien
lukumäärä kasvaa pikku hiljaa ja tehty työ on alkanut
kantaa hedelmää. Pirkanmaan alueen automaa-
laamoista monet tunnustavat jo vahvasti Lechlerin
punamustaa väriä.

Lechler -automaalaustuotevalikoimaan on tullut
kiinnostavia uutuuksia:
Macrofan HS Autolevel primer - kesän lopulla
saapunut tuote, josta palaute on ollut hyvää ja tavara
on lähtenyt varastosta hyvin liikenteeseen. Lisää
tuotteesta myöhemmin lehden sivuilla.
Green Ti Filler, joka ei ole uusi tuote, mutta uusi
vaihtoehto Ykkösvärin hyllyyn. Green Ti Fillerin
kahdella värillä - tumma ja vaalea harmaa - pystyt
saamaan aikaan harmaan eri skaalat erinomaisella
jopa 200 micronin täytöllä.
Energy Spot Light Repair Kit -valojen korjaussarja,
joka tulee saataville lähiaikoina, tällä kätevään
salkkuun pakatulla sarjalla saat ajovalojen pinnat
näyttämään uusilta, ilman, että kukkaron nyörien
tarvitsee olla kovilla.

Myös Lechlerin Suomen koulutukset polkaistiin
käyntiin elokuun toisella viikolla. Koulutukset jär-
jestettiin Kuopiossa Automaalaamo Kari Pentikäisen
tiloissa, sekä Tampereella Tampereen Aikuiskoulutus-
keskuksen opetusmaalaamossa. Koulutus toteutettiin
yhteistyössä tehtaan kanssa ja paikalla oli tehtaan
oma kouluttaja Samuel Adu Harrison, jonka ammat-
titaitoa ei voinut  muuta kuin ihailla. Koulutuksesta ja
sen sisällöstä voi lukea lisää asiaa käsittelevässä
jutussa.

Koulutusta pidetään Ykkösvärissä tärkeänä seikkana,
niin henkilökunnalle, kun asiakkaiden suuntaan. Myös
uusien asiakkaiden testatessa Lechler -tuotteita
haluamme olla mukana alkumetreillä kouluttamassa
ja tukemassa asiakasta uusien tuotteiden parissa.
Uskomme hyvän pohjatyön voimaan ja kunniasia-
namme on aina tyytyväinen asiakas.

Syksy on perinteisesti Ykkösvärissä ollut messujen
aikaa, vuoro vuosin ollaan käyty tarkistamassa alan
trendit Pariisissa tai Frankfurtissa. Tänä vuonna
vuorossa oli Frankfurtin autoalan megatapahtuma
Automechanica. Messut ei tänä vuonna tarjonneet
huikeita uusia tuulia, mutta joitakin uusia tuotteita
siellä esiteltiin, jotka on tulossa markkinoille ensi
vuoden puolella.

Uusien trendien haistelun lisäksi messut on hyvä
tapa tavata yhteistyökumppaneita ja päivittää
kuulumiset. Hyvät suhteet niin päämiehiin, kuin myös
asiakkaiden suuntaan ovat Ykkösvärissä yksi
toiminnan lähtökohdista.

Tämä Asiakas Uutiset tulee olemaan vuoden 2012
viimeinen, joten käytän myös tilaisuuden kiittää
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta
vuodesta. Toivottavasti saamme lehteemme
mielenkiintoisia juttuja myös vuonna 2013!

Otan aina vastaan myös juttuvinkkejä, joten  kerro
minulle mistä sinä haluaisit kuulla!

Hyvää Joulun odotusta toivottaen,

Paula Volotinen
Ykkösväri Oy
EMAIL: paula.volotinen@ykkosvari.fi

Pääkirjoitus:
SYKSY

Messut ovat hyvä tapa tavata yhteistyökumppaneita. Mika Volotinen keskustelee Infra Quickin David
Rodrìguezin kanssa Automechanica messuilla.
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Lechler -koulutukset Kuopiossa ja Tampereella
kokosivat oikein mukavasti väkeä. On mukava
huomata, että myös asiakkaat ovat alkaneet ottaa
uuden merkin omakseen ja uskovat todella sen
toimivuuteen. Paikalla oli  myös osallistujia, jotka
eivät aikaisemmin olleet kokeilleet merkkiä ja
ensikokemus jätti jälkeensä positiivisen mielen. Tämä
antaa intoa tehdä työtä myös jatkossa. Haluamme
kiittää tasapuolisesti kaikkia koulutukseen osallistujia!

KOULUTUS KUOPIOSSA
Kuopion koulutus järjestettiin Automaalaamo Kari
Pentikäisen tiloissa. Pentikäisen maalaamo on
ensimmäinen Lechler -maalaamo Kuopion seudulla
ja olimme ilahtuneita Pentikäisen Karin tarjotessaan
tilojansa koulutuskäyttöön. Karin maalaamossa
puitteet uusine maalauskammioineen soveltuu
tarkoitukseen loistavasti! Kiitos vielä Karille!

Koulutuspäivä alkoi aamulla 9 osallistujan voimin,
joista osa oli paikalla tutustuakseen merkkiin, tämä
kertoo omaa kieltään Lechlerin saamasta positiivisesta
huomiosta Kuopion liepeillä.
Koulutuksesta vastasi tehtaan oma mies, Samuel
Adu Harrison yhdessä Martti Volotisen kanssa
Volotisen Mikan toimiessa tukena ja tulkkina.

Koska koulutus oli yksipäiväinen, oli koulutuksen
paino käytännön työssä. Koulutuksen pääsisältö oli
käydä läpi Lechlerin uudet pohjustelutuotteet,
Hydrofan -basecoatin maalaustekniikat, sekä
kirkaslakat.

Aamupäivään asti tehtiin pohjustelutöitä uusilla

Hydrofan 1 ja 2K sealer/fillereillä, sekä Macrofan HS
Autolevelelillä.

Töitä tehtiin eri työmenetelmillä, märkää-märälle,
sekä hiontavärinä. Ainoastaan HS627 vesiohenteisen
2K sealer/fillerin osalta tuotetta käytettiin ainoastaan
hiontavärinä. Tuotteen yksi erityisominaisuuksista
onkin erittäin hyvä täyttö (jopa 140 micronia) ja
hiottavuus.

LECHLER -koulutukset sujuivat mallikkaasti!
LECHLER -koulutukset Kuopiossa ja Tampereella

Konkari Keke Hirvonen ihmettelee
Samuelin työtä - kuinka vesiväri voi
olla hionta kuiva parin minuutin ku-
luttua maalaamisesta.

Kuopion koulutusporukka poseeraa todistusten kanssa.
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Osallistujien oli mahdollisuus havaita tuotteiden helppo
käyttöisyys, kuivamisnopeus ja hiottavuus. Macrofan
HS Autolevelin osalta kuitenkin on hyvä muistaa, että
tuote on ylimaalattavissa myös ilman hiontaa aina 5
päivään saakka.
Positiivista ihmetystä herätti, että vesiohenteiset eivät
häviä nopeudessa liuotin tuotteelle. Vesiohenteisissa
käyttömukavuutta lisäsi myös hajuttomuus ja
ympäristöystävällisyys.

Puolen päivän maissa päivä katkaistiin sopivasti
lounastauolla. Vatsat täynnä sitten koulutusta jatkettiin
Hydrofanilla ja kirkaslakoilla.

Hydrofan -basecoatilla havainnoitiin peittokykyä,
kuivumisnopeutta sekä tehtiin häivytysmaalauksia.
Hydrofanin nopeutta kummasteltiin. Tuote oli parin
minuutin päästä jo hiontakuiva. Samuel havainnollisti,
että tuote on hiottavissa myös märkänä, painottaen
kuitenkin, että märkähionta on tehtävä käytettäen
silikonin poistoa (Tuotenro. 00880), ei vettä kuten
perinteisesti. Mies näytti myös varoittavan esimerkin,
mitä tapahtuu, jos Hydrobasen hiontaan käytetään
vettä --> tällä menetelmällä maali irtoaa hetkessä
pohjamaaliin saakka.

Lopuksi suoritettiin lakkaus MC421, MC411, sekä
Megalack -kirkaslakoilla.

Kuopion koulutuksessa maalattiin 7-8 lokasuojaa,
pyrkien mahdollisimman hyvin saamaan selville
Lechler -tuotteiden ominaisuudet mahdutettuna yhteen
päivään.

Lopuksi käytiin vielä läpi työn tuloksia ja heränneitä
kysymyksiä.

KOULUTUS TAMPERE
Tampereen koulutus järjestettiin Tampereen Aikuis-
koulutuskeskuksen koulutusmaalaamossa  Nirvassa,
joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet koulutuksen
järjestämiseen. Myös TAKK:n opettajat Joonas
Lampinen ja Risto Uusivirta osallistuivat aktiivisesti
koulutuksen käytännön toteutukseen.

Muutamista viime hetken peruutuksista huolimatta
saimme koulutukseen mukavan 10 henkilön osallis-
tujaporukan. Koulutuksen päävetovastuu oli tehtaan-
kouluttajalla Samuel Adu Harrisonilla. Voimasen Jani
sekä Volotisen Martti olivat koulutustukena ja
huolehtivat myös, että  Samuelilla oli ruiskussa oikeaa
tuotetta. Volotisen Mika taas huolehti käännöstyöstä
ja selosti Samuelin työn käänteet.
Koulutusta varten TAKK:lle oli tuotu aiemmassa
Asiakas Uutiset -lehdessäkin esitelty Lechler -vaunu,
jossa helposti saatiin sekoitettua koulutuksessa
käytettävät tuotteet tarkasti Lechler Explorer -ohjelman
avustuksella. Tämä tarjosi myös mahdollisuuden
ihmisten tutustua kärryyn ja nähdä kuinka helppoa
ja vaivatonta Lechler -tuotteiden kokeilu on.

Koulutukseen osallistujat yhteiskuvassa todistusten jaon jälkeen. Kuvassa vasemmalta alkaen:
Arto Rauhala, Jari Demidoff, Arto Joki, Peter Store, Martti Volotinen, Paula Volotinen, Mika Haapaniemi,
Jani Voimanen, Martin Stam, Samuel Adu Harrison, Mika Volotinen.
Eturivi vasemmalta alkaen: Veli-Matti Järvinen, Tatu Kyden, Tapio Paldanius ja Ewelina Sobecka.
Kuvasta puuttuvat Jarno Kosonen, sekä Einari Huhtasalo.
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KOULUTUS POLKAISTIIN KÄYNTIIN TEORIALLA
Koulutus alkoi Lechler S.p.a yrityksen esittelyllä, jonka
allekirjoittanut piti hieman jännittäen, koska tilai-
suudessa oli asiakkaiden lisäksi 3 henkilöä Lechlerin
tehtaalta. He kuitenkin pitivät suomenkielellä pitämääni
esitystä oikein onnistuneena...huvittuneena saatoin
todeta, että johtuiko se heidän huonosta suomenkie-
lentaidosta...No toivon kuitenkin, että asiakkaat saivat
esityksestäni irti tärkeimmän ja antavat anteeksi
hieman haparoivan esitykseni.

Pidämme tärkeänä kertoa Lechleristä yrityksenä,
koska Lechlerillä on pitkä yli 150 vuoden historia
maaliteollisuudessa, vaikka nimi onkin vielä uusi Suo-
messa. Ja tehtaan nykyään 100% omistavan Ma-
noukianin perheen juuret yrityksessä juontavat jo
vuoteen 1925 Onnik Manoukianin tullessa yrityksen
tutkimus ja kehitysosastolle töihin.  Kun juuret ovat
näin syvällä, niin kaikki mitä tehdään tehdään varmasti
täydellä sydämellä ja t inkimättömyydellä.

Esittelyn jälkeen käytiin hieman teoriaosuutta läpi eli
lähinnä esiteltiin mitä tuotteita käytännön töissä tullaan
käymään läpi. Osallistujille jaettiin koulutusmateriaali
käyttöohjeineen.

KAHVIN JA TEORIAN VOIMALLA KÄYTÄNTÖÖN
Käytännön osuus oli pitkälti Kuopiosta kirjoitetun kal-
tainen. Pohjustelutuotteita kokeiltiin eri työmene-
telmillä. Töitä tehtiin mahdollisimman paljon, että
osallistujilla oli todella mahdollisuus todeta tuotteiden
ominaisuudet ja toimivuus.

Samuelin ruisku kävi niin kiivaasti, että ennen
lounastaukoa ehdittiin ruiskuttamaan myös Hydrofan
-vesibase. Osa porukasta vitsailikin, että ottaisi
Samuelin mieluusti urakkahommiin sen verran näp-
pärästi siirryttiin lokasuojasta toiseen.

Työt olivat samantyyppisiä, kuin Kuopiossakin. Loka-
suojiin maalattiin mustaa tai vaaleaa osaan pinta-
alasta, jotta saatiin todisteita vesimaalin peittokyvystä.
Risto Uusivirta TAKK:lta testasi kirkasvalolampulla
työn tulokset; kaikkien testattujen sävyjen osalta
peittokyky oli hyvä.
Lisäksi Hydrofanilla tehtiin häivytystöitä, jotka
onnistuivat myös mallikkaasti.

Koska aikaa tuntui olevan kosolti, päätettiin tehdä
yksi testimaalaus Macrofan UHS pintamaalilla ja
lokasuojat ja konepelti saivat päälleen kauniin
punaisen pinnan.

“tuotteiden peittokyky
 testattiin”
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2. KOULUTUSPÄIVÄ TAMPEREELLA
Toisena koulutuspäivänä kertailtiin
hieman edellispäivän antia. Tämän
lisäksi vertailitiin Hydrofan 2K fille-
rin HS627 ja Macrofan HS Autolevel
primerin hiottavuutta.

Lisäksi ilmoittetusta koulutussisällös-
tä poiketen 2 lokasuojaan ruiskutet-
tiin Macrofan HS 2000 SAT satiini- ja
Macrofan HS 2000 MATT mattalakat.
Voitiin todeta, että molemmilla saatiin
aikaan pinta tasaisella mattaisuusas-
teella. Taisi joku todeta, että “vede-
täänkö tähän lakka päälle”, luullen,
että pinnassa on vain vesibase.

Lopuksi käytiin läpi vielä Lechlerin kiil-
loitustuotteet.Lechlerin spraykiilloitus-
aine osoittautui nopeaksi tavaksi kiil-
loittaa, eikä oikeastaan häviä purkki-
tavaralle.

Kuopion tapaan Tampereellakin positiivista ihmetystä
herättivät tuotteiden nopeus ja helppokäyttöisyys.

Koulutuksen lopuksi Lechlerin vientipäällikkö  Ewelina
Sobecka piti lämminhenkisen puheen, jossa kiitti
kaikkia koulutukseen osallistujia.

Samuel ruiskuttaa Hydrofania. Lokasuojiin  ruiskutettiin
ensin ohut kerros (vasen lokasuoja), jonka jälkeen kuivaus ja tasainen
märkä kerros.

Koulutus ohjelmasta poiketen, testattiin myös Macrofanin
toimivuus. Konepelti sai kiiltävän punaisen pinnan.

Ruiskustyö alkamassa. Osallistujat seuraavat tiiviisti Samuelin työtä.

Lopuksi käytiin läpi kiilloitustuotteet.



TEHOTRIO PALVELUKSESSA!
Varikkostopit vauhdil la ja ammattitaidolla!
Elokuun viimeisellä viikolla haastattelua tehdessä
on kulunut vajaa 9 kuukautta, kun Hämeenlinnan
Varaosa Varikko Oy näki päivän valon. Homma on
lähtenyt sen verran hyvin käyntiin, että ei voi muuta
todeta, kuin että nämä herrat pistävät tuulemaan, jos
johonkin ryhtyvät.

Tyylikkäästi musta-valko-keltaisella yritysilmeellä
toteutettu myymälä viuhuvine ruutulippuinen saa
varmasti asiakkaan kokemaan, että nyt on tultu
maaliin! Tuotteet löytyvät helposti ja tiskin takana
palvelu on ammattitaitoista ja yrityksille palvelu
tuodaan ni in halutessaan ovel le saakka.

Yritys on uusi, mutta kolmikko Pekka Kontio, Mika
Nieminen ja Kari Suuriniemi eivät suinkaan ole alalla
mitään keltanokkia. Pekka omaa automaali- ja autova-
raosa-alalta kokemusta lähes 30 vuoden ajalta ja
Mika sekä Kari ovat työskennelleet varaosa-alalla 20
vuotta. Trio työskenteli saman työnantajan palveluk-

sessa ja kun työn luonne muuttui, alkoi miesten
päässä pyöriä idea yhteisestä yrityksestä. Joulukuun
2. päivä tämän idean toteutumisesta on kulunut
vuoden päivät ja näyttäisi siltä, että vauhti vaan kiihtyy.
Miehet on yrityksessä täystyöllistettyjä ja tule-
vaisuudessa lisätyövoiman hankkiminen tulee mitä
todennäköisimmin ajankohtaiseksi.
Jatkuu seuraavalla sivulla......
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Esittelyssä Lechler -jälleenmyyjä - Hämeenlinnan Varaosa Varikko Oy
POSITIIVISTA PALVELUA MÄKELÄN

TEOLLISUUSALUEELLA!

Ykkösväri Oy:n Asiakas Uutiset - Syksy 2012

Varaosa Varikon yrittäjäkolmikko vasemmalta alkaen: Mika Nieminen, Kari Suuriniemi ja Pekka Kontio.

Kuva oikealla: Kari Suuriniemi ja Pekka Kontio tiskin taka-
valmiina palvelemaan asiakkaita.
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Yrityksen valikoimaan kuuluvat autojen varaosat,
joiden osuus tällä hetkellä on 80%, loppu tulee moot-
toripyörä- ja kelkkavarusteista sekä automaaleista.
Asiakaskunta jakaantuu “kadun miehiin” ja ammat-
tikäyttäjiin osuuksilla 50-50. Jää nähtäväksi miten
osuudet muuttuvat automaalikaupan ja sen mark-
kinoinnin lähtiessä kunnolla käyntiin.

Me Ykkösvärissä olemme iloisia saadessamme
Varaosa Varikon kaltaisen ammattitaitoisen yhteis-
työkumppanin, jossa työntekoon suhtaudutaan posi-
tiivisella asenteella, tämä ei voi olla tarttumatta myös
asiakkaaseen! Toivotamme porukan lämpimästi
tervetulleeksi Lechler -tiimiin!!

ASIAKKAIDEN TOIVEITA KUUNNELLEN
Haastateltavana istuva Varaosa Varikolla maaliasioista
vastaava Pekka Kontio sanoo, että oli jo ajatellut
automaalien olevan historiaa hänen osaltaan. Pekka
valmistui vuonna -84 automaalariksi ja vaikka mies
ei lopulta tehnyt päivääkään maalarin töitä, antoi
koulutus vahvan suunnan työuralle. Myyntityö auto-
maalien parissa alkoi heti valmistumisen jälkeen ja
hän ehti työskennellä vuoroin Spies Heckerin,
Dupontin ja Sikkenssin parissa. Hän kuvitteli oman
yrityksen perustamisen olevan hyvästely lähes 30
vuoden mittaisella uralle automaalien saralla.

Toisin kuitenkin kävi. Heti Varaosa Varikon avattua
ovensa Mäkelän teollisuusalueella pitivät asiakkaat
itsestään selvänä, että  yrityksen valikoimiin kuuluvat
automaalit. Asiakkaiden toiveisiin oli vastattava, joten
Kontio alkoi selvittämään vaihtoehtoja. Esitteitä pyöri
pöydällä, mutta mikään ei kuitenkaan niin sanotusti
kolahtanut.

Pekka muisteli, että elettiin huhtikuuta 2012, kun
Volotisen Martti Ykkösväristä tuli käymään ja
kertomaan Lechler -brändistä. Lehcler, eikä myöskään
Ykkösväri Oy olleet entuudestaan kovinkaan tuttuja.
Ykkösvärin Pekka toki tiesi pyörivän maaliympyröissä,
mutta henkilösuhteita ei oltu aikaisemmin luotu.

Kontio alkoi tutkimaan Martin tuomia esitteitä ja sekä
Ykkösvärin ja Lechlerin nettisivuja tutustuakseen
vaihtoehtoon. Hän huomasi, että tietoa tuotteista ja
yrityksistä oli hyvin saatavilla. Pekka pitää tärkeänä
mutkattomuutta, jakeluketju ei saa olla liian pitkä ja

tulee olla selkeää, mistä apu löytyy, mikäli siihen
tulee tarvetta.

Pekka Kontio sanoo, että Lechleristä tuli heti hyvä
fiilis ja jäi tuntuma, että se heidän näköinen merkki.
Pekka antoi arvoa, että automaaliketjun sekä
valmistuspäässä, että jakelussa operoi perheyritys.
Päätös kypsyi helposti ja heinäkuun alusta saakka
Hämeenlinnan Varaosa Varikolla on myyty maalia.

Haastattelua tehdessä kokemusta maalin myynnistä
on ehtinyt kertyä vasta 2 kuukautta, mutta vastaanotto
on ollut positiivinen. Maalia on toistaiseksi myyty
lähinnä myymälästä, mutta tarkoitus on aktivoitua
myös maalaamoissa ja myös tehdä markkinointi-
panostuksia siihen suuntaan. Pekka sanoo, että tähän
asti asiakkaat ovat ottaneet merkin hyvin vastaan;
vaikka brändi on uusi Suomessa, ei selittelyjä ole
tarvittu.

Ruutulippua heilutteleva varikkotyttö toivottaa asiakkaat tervetulleeksi Varaosa Varikolle.

Pekka Kontio Lechler -tuotteiden kanssa.
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HÄMEENLINNAN VARAOSA VARIKKO OY
Pekka Kontio
OMISTAJA

Tehtävä: Vastuu automaaleista, sekä yrityk-
sen hallinnoinnista ja markkinoin-
nista.

Ikä: 47 vuotta
Perhe: Vaimo, 17 ja 13 -vuotiaat pojat sekä

19 -vuotias tytär
Harrastukset: HPK:n A Team joukkueen valmen-

taja

TAUSTA LYHYESTI
Pekka Kontio on valmistunut automaalariksi vuonna
1984. Kuitenkin automaalarin töiden sijaan mies
hyödynsi saadun ammattitaidon tiskin toisella
puolella eli myyden automaaleja sekä autovaraosia.
2011 syntyi päätös yrittäjyydestä yhdessä vanhojen
työkavereiden Mikan ja Karin kanssa. Tämän
päätöksen tukena oli koko perhe ja Pekka onkin 3
lapsen isä, jotka pitävät miehen aktiivisena työpäivän
jälkeen. Kontio valmentaa HPK:n A Team
kiekkojoukkuetta, jossa toinen pojistakin pelaa.
Kiirettä pitää, mutta yltiöpositiivisuus ja perheen tuki
pitävät miehen liikkeessä.

HÄMEENLINNAN VARAOSA VARIKKO OY
Mika Nieminen
OMISTAJA

Tehtävä: Varaosien myynti sekä toimitus
Ikä: 45 vuotta
Perhe: Avovaimo, 17 ja 14 -vuotiaat tytöt
Harrastukset: Autojen kanssa puuhastelu sekä 

talon remontointi

TAUSTA LYHYESTI
Mika Nieminen on tehnyt töitä autovaraosien kanssa
jo 20 vuoden ajan ennen yrityksen perustamista
yhdessä vanhojen työtovereiden Pekka Kontion ja
Kari Suuriniemen kanssa. Myös Mikan vapaa-aikaa
täyttää autojen kanssa puuhastelu, mikä varmasti
tuo lisä pontta asiakaspalveluun - asiakkaita on
mukava palvella, kun asiasta on aidosti kiinnostunut.
Mikan pitää myös kiireisenä oman talon remontointi,
joka antaa vastapainoa autoihin.

HÄMEENLINNAN VARAOSA VARIKKO OY
Kari Suuriniemi
OMISTAJA

Tehtävä: Varaosien myynti sekä toimitus
Ikä: 43 vuotta
Perhe: Vaimo, 18 ja 12 -vuotiaat tytöt
Harrastukset: Moottoripyöräily sekä autojen 

kanssa puuhastelu

TAUSTA LYHYESTI
Kari Suuriniemellä on Mika Niemisen tavoin
kokemusta autovaraosien myynnistä jo 20 vuoden
ajan ennen yrityksen perustamista yhdessä vanhojen
työtovereiden Pekka Kontion ja Mika Niemisen
kanssa. Kari on porukan ainoa “prätkäjätkä” ja se
paljolti selittää myös Varaosa Varikon valikoimaa
moottoripyörävarusteiden osalta.
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Ykkösväri Oy:n pitkään myymä GYS
korvataan osittain jatkossa saman
valmistajan IMS rinnakkaismerkillä.

GYS -tuotemerkin alta on jatkossakin
saatavilla joitakin tuotteita, mutta
pääosin pyritään korvaamaan
GYS -sisarmerkillä IMS:llä.

IMS:n tuotteet valmistetaan sa-
malla tehtaalla GYS:n kanssa ja
tuotteissa erona on vain eri
värinen kuori sekä tuoteni-
mikkeet vaihtelevat. Tuote-
valikoima on jonkin verran
suppeampi. Mutta kuten
sanottua, GYS:n tuotteilla
paikataan valikoima niiltä
osin, missä IMS -valikoi-
massa on puutteita.

IMS -BRÄNDI YKKÖSVÄRIN VALIKOIMIIN
GYS:n sisarmerkki

Oikealla otos IMS -katalo-
gista. Suositut lommon
oikaisulaitteet.
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TODELLINEN MONIKÄYTTÖTUOTE
04302 (Valk.) - 04306 (Harm.) - 04310 (must.)

Macrofan HS Autolevel Primer tarjoaa ratkaisun
monenlaiseen maalaustyöhön.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

- Ilman hiontaa auton uusiin osiin, jotka pinnoitettu
kataforeesilla.

- Voidaan ylimaalata 5 päivään saakka ilman 
hiontaa.

- Tasainen matta/satiini pinta, kuten alkuperäis-
fillereissä.

- Hyvä tasoittuvuus ja nopeus märkää-märälle
työmenetelmällä Hydrofanilla ja Macrofanilla.

- Hyvä hiottavuus, kun käytetään hiontamaalina.
- Soveltuu osalle autoissa käytettäville muoveille
(omalla kovettajalla MH300)

- Muovilla on mustalla maalattaessa mahdollisuus
välttää pintamaalaus.

Tuotteen tärkeimmät hyödyt:

- Vältetään välivalmisteluvaiheet (erikoispri-
mereiden käyttö).

- Selkeät säästöt prosessi-/ käyttöajoissa ja 
hiontavaiheiden väheneminen.

- Suurempi jousto töiden aikatauluttamisessa - 
useamman osan työstö samaan aikaan.

- Maalaamon korkeampi tuottavuus ja tehokkuus.
- Energian kulutuksen pieneminen.
- Muuttumaton esteettinen pinta verrattuna kuivaa
kuivalle menetelmään.

- Tuotteen menekin pieneneminen, kun käytetään
pohjatuotteessa väriä, jolla optimoidaan pinta-
maalin peitto.

- Varaston pieneneminen ja väärän tuotteen 
/kovettajan yhdistämisestä johtuvat virheet 
vähenevät.
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Macrofan HS Autolevel Primer - UUTUUS!
Nopein ja tehokkain ratkaisu uusien paneeleiden ja osien maalausprosessiin!

Va
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ta

Mahdollista saada aikaan koko harmaan
skaala sekoittamalla kahta eri tuotetta
keskenään.

Kuvat: Lechler S.p.a
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AUTOALAN MEGATAPAHTUMA
Automechanica on joka toinen vuosi Saksan
Frankfurtissa järjestettävä autoalan megatapahtuma.
Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin  11.- 16. syys-
kuuta. Tapahtuma kattaa laajasti koko autoalan.
Messut tarjoaa nähtävänsä niin ammattikävijälle, kuin
autoharrastajalle - suurista autopesukomplekseista
auton vanteisiin. Mitä tahansa autoihin liittyy, löydät
sen näiltä Frankfurtin messuilta!
Messut tarjoillaan vieraille 20 hallin kokonaisuudessa.
Jotain myös messujen koosta kertoo, että koritek-
niikkaa ja automaalausta käsittelevät tuotteet löytyvät
yhdestä hallista, ollen melkoinen kirppu tämän
jättiläiskokonaisuuden joukossa. Tämä toki säästää
jalkoja rakoilta, joskin monikerroksisen hallin yksi
kerros vastaa kooltaan Pirkkahallia, joten askeleita
kertyisi siltikin mittariin, mikäli niitä laskisi. Huomio
mitä Ykkösvärin messukävijät; Martti, Mika ja Raili
Volotinen tekivät, että alamme näytteilleasettajia
tuntui olevan hieman kahden vuoden takaista
enemmän. Olisiko alallamme taitettu jo hieman
taantumaa?

UUSIEN TRENDIEN HAISTELU JA YHTEISTYÖ-
KUMPPANEIDEN KOHTAUSPAIKKA
Ykkösvärin koko toiminta perustuu siihen, että
haluamme tarjota asiakkaille ajanmukaiset laitteet ja
tarvikkeet ja näiden trendien seuraaminen on yksi
syy Automechanicassa, kuten muillakin messuilla
vierailuun. Tällä kertaa messut eivät tarjonneet
mullistavia uusia trendejä, mutta joitakin tuote-
uutuuksia messuilla esiteltiin. Lechleriltä  uutta oli
valojen korjaussetti - Energy Spotlight Repair Kit -,
joka tulee asiakkaiden saataville lähiaikoina. Tällä

tuotepaketilla korjaat naarmuuntuneet ja/tai har-
maantuneet ajovalot taas kirkkaiksi ja kiiltäviksi. Myös
UNIC oli tuonut esille uuden pesurimallin 30-vuotis-
juhlavuotensa kunniaksi. Malli tulee markkinoille ensi
vuoden alkupuolella ja tarjoaa mm. uuden suihkun
ruiskulle mahdollistaen tehokkaan puhdistuksen.

Messut on myös loistava paikka tavata yhteis-
työkumppaneita, jotka olivat tälläkin messulla hyvin
esillä.

LECHLER oli mukana isolla näyttävällä osastolla,
joka loisti muiden osastojen joukossa. Oman
merkintänsä tyylikkyydestä sai myös kotimaisen
yhte is työkumppanimme MIRKAn osasto.

automechanica
MESSUT FRANKFURTISSA

Ykkösväri Oy:n Asiakas Uutiset - Syksy 2012

UNIC:n uusi
messuilla esitelty
pesurimalli, joka tulee
markkinoille vuoden
2013 alkupuolella

Messuilla tavataan
yhteistyökumppaneita
ja tarkastetaan uudet
tuotteet sekä alan
trendit.
Kuvassa vas. alkaen
Jorma Lindstedt,
Petri Lindstedt,
Martti Volotinen, sekä
Lechlerin kouluttaja
Wade Ousman.
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Kätevä ja monipuolinen pikku nostin
korjaamoon ja maalaamoon
MiniLIFT on Ykkösvärin tuotevalikoimassa uusi tuote
ja tämän lisäksi ASTRA tarjoaa myös mm. valikoiman
korinoikaisupenkkejä. MiniLift on helposti liikuteltava
pikku nostin, joka sopii oikeastaan työhön kuin työhön,
kun halutaan tehostaa työntekoa. Esimerkiksi
maalaustyössä auto saadaan helposti ergonomisesti
oikealle korkeudelle, kun työstetään esim. helmoja
tai puskuria. Sen avulla teet myös kätevästi vaikka
renkaiden, puskurien ja jarrujen vaihdot ja erilaiset
peltikorjaamon työt. Työn ei tarvitse olla selkää
kuormittavaa ja epämukavaa!

EPÄILYISTÄ POSITIIVISEEN IHMETYKSEEN
Syyskuun loppu puolella espanjalaisen ASTRAn tek-
nikko Josep “Pep” Medina saapui Suomeen esit-
te lemään ASTRAn tuo te t ta  min iL IFT iä .

Esittelyitä tehtiin pääasiassa maalaamoissa, mutta
myös yhdessä mopoautokorjaamossa, sekä yleiskor-
jaamossa. 2 esittelyä tehtiin myös Ykkösvärin omissa
tiloissa. Jotain nostimen helposta liikuteltavuudesta
kertoo sekin, että nostimen saattoi helposti siirtää
asiakkaalta toiseen!

Vaikka Pep puhuikin sujuvasti espanjaa ja englanti
oli heikonlaista,  oli kaveri pätevä esittelijä, joka osasi
havainnollistaa laitteen hyödyt ja nostotekniikat
asiakkaille. Ja tuskin kenellekkään jäi epäselvää
mistä hommasta oli kysymys!

Alkuun asiakkaat olivat epäileviä. Nosturihan painaa
vain 103 Kg. Miten niin pieni nosturi voi suoriutua
lupaamastaan 2500 Kg nostokapasiteetista? Epäilyt
esittelyn edetessä vaihtuivat kuitenkin positiiviseen

ihmetykseen, kun Pep näytti miten hommat sujuvat
käden käänteessä.

MiniLIFTistä on nyt myös käynnissä tarjous-
kamppanja, joten kannattaa hommata oma jo pian!

ESITTELYSSÄ ASTRAN
miniLIFT

MiniLiftillä nostat kätevästi kaiken mopoautosta pakettiautoon. (Kuva: Josep Medina/ Astra)

MiniLift on erinomainen laite myös mopoautokorjaamoon!
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JÄLLEENMYYJÄT:

PÄÄKAUPUNKISEUTU:
COLOR TRADING OY

Meripellontie 11 D
00910 HELSINKI

Puh: (09) 353 1137
Email: myymala@colortrading.fi

www.colortrading.fi

TURUN SEUTU:
Opti Color Maalikauppa Oy

Salvelanlaaksontie 2B
21500 PIIKKIÖ

GSM 045 850 5656
Email: info@opticolor.fi

Email: veli-matti.jarvinen@opticolor.fi
www.opticolor.fi

HÄMEENLINNA:
Hämeenlinnan Varaosa Varikko Oy

Kiltintie 9
13130 HÄMEENLINNA

PUH (03) 633 5003
Email: asiakaspalvelu@varaosavarikko.fi

www.varaosavarikko.fi

ETSIMME JÄLLEENMYYJIÄ
MYÖS MUUALLE SUOMEEN!

OTA YHTEYTTÄ!!!

Yhteydenotot:
Martti Volotinen

GSM 0400 625 176
Email: martti.volotinen@ykkosvari.fi


