
Yhtiö on perustettu 1962 ja sen liikevaihto on pyörinyt 10 milj. euron 
tuntumassa. Ei siis mikään pieni rekijä.

Nyt tämä vakavarainen yritys haluaa laajentua ja hakee sillanpääasemaa 
Suomesta. Mitä tekee strategisesti oikein toimiva yritys? ”Ostaa parasta”, 
eikö?

Datamatik As on 31.10.2020 ostanut osake-enemmistön suomalaisesta, 
Tikkurilassa sijaitsevasta Tecnicom Services Oy:stä. Techicom Services on 
yksi harvoista suomalaisista yrityksistä, joka on palvellut radioamatöörejä 
laitteiden korjauksessa, huollossa ja jopa suuremmissa projekteissa.

Uuden yhtiön nimi on loogisesti Datamatic Tecnicom Oy. Yhtiölle tulee lisää 
työntekijöitä ja myös uusi toimipaikka tulee muuttumaan. Lienee selvää, 
että ison yhtiön tullessa uusille markkinoille, myös tuotevalikoima, 
edustukset ym. tuovat uusia haasteita.

Datamatik Tecnicom Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Juha Tuovinen, OH1JT.
https://www.datamatik.no/datamatik-tecnicom-oy

<takaisin pääotsikoihin>

Maria Veitolan isä oli radioamatööri; Olli, OH5BR/OH7UA 
Maria Veitola on tunnettu suomalainen radio- ja televisiotoimittaja, 
käsikirjoittaja ja talk show -emäntä. Tällä hetkellä häneltä tunnetaan hyvin 
ohjelma ”Yökylässä Maria Veitola”. Maria on ollut ahkerasti myös talk show-
ohjelmissa kuten Masked Singer Suomi. Median ulkopuolella hän on 
elokuusta 2020 lähtien toiminut Stockmannin vierailevana luovana johtajana
Radio Helsingin ohjelmapäällikkyyden lisäksi. 

Maria on syntynyt 26.2.1973 nykyisen Joensuun, silloisen Enon kunnan 
Uimaharjulla, jossa hänen diplomi-insinööri-isänsä oli johtavassa asemassa 
silloisen Enso Gutzeit'in, nykyisen Stora Enson sellutehtaalla.

Marian isä oli tunnettu radioamatööri Olavi ”Olli” Veitola. Ollin 
ensimmäinen lupa oli vuodelta 1961 tunnuksella OH5UA. Olli muutti 
perheineen Enon Uimaharjuun 1973 ja sai tunnuksen OH7UA. Maantietoa 
huonommin tunteville kerrottakoon, että Uimaharju sijaitsee kivenheiton 
päässä radioamatööreille tunnetummasta Ukkolan kylästä. Olli viihtyi 
perheineen Pielisjokeen laskevan Rukajärven rannalla ja Karjalan luonnossa. 

Olli palasi kotiseuduilleen Imatralle 1982 tunnuksella OH5BR. Olli oli 
tunnettu antenniasiantuntija ja oli mukana monen antenniprojektin 
suunnittelussa, mm. Arkalan OH8X-asemalla. Olli menehtyi pitkän sairauden 
uuvuttamana maaliskuussa 2016.
http://www.oh3ac.fi/OH5BR%20yla.jpg

Maria on usein julkisuudessa muistellut isäänsä. Melko uudessa ”Yökylässä 
Maria Veitola” -ohjelmassa Maria vierailee muusikko Anssi Kelan luona ja 
mainitsee mm:

”Isäni oli radioamatööri. Kun hän tuli töistä kotiin, hän meni omaan 
radiohuoneeseensa, laittoi oven kiinni eikä häntä saanut häiritä.” 

Vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassaan Toisinpäin (Johnny Kniga 2019) Maria
käy läpi isänsä kuolemaa:
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ihmiset/maria-veitola-vasta-kun-
isani-oli-sairas-opettelimme-puhumaan-toisillemme
https://www.is.fi/viihde/art-2000005647540.html
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