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SA-Kuva
Aameksen osakekirja nro 1.

Abrahaminkadun ja Lönnrotinkadun kulma.

SA-Kuva
Pommtuksen tuhoja Helsingissä.

1944
vuosi oli yksi Suomen historian kauhistuttavimmista. Toinen maailmansota kääntyi kohti loppuaan, mutta tänä vuonna käytiin monia sodan
raaimmista taisteluista niin maailmalla kuin Suomessakin.
Vuosi oli täynnä käänteentekeviä hetkiä: Helsingin pommitukset,
Neuvostoliiton suurhyökkäys, Tali-Ihantala, evakkoon lähtö, rauhanneuvottelut ja lopulta jatkosodan päättyminen. Sitten Lapin sota.
Näissä olosuhteissa kaksi mekaanikkoa ja yksi ent. rautatieläinen
päättivät perustaa konttorikoneiden korjausta harjoittavan yrityksen,
osakeyhtiön perustamiskirja ja yhtiöjärjestys on päivätty 2. pnä lokakuuta1944, yhtiö merkitty kaupparekisteriin 24. pnä marraskuuta
1944.

Vieno Palonen konttorilla.

Merja Tattari myymälässä 1971.

Merja Tattari toimistolla.

1953

1973

Konttorikoneiden korjaustoiminta jatkui heikohkona ja lokakuun 8.pnä
1953 koko Konttorikonehuolto Aameksen osakekanta vaihtoi jälleen omistajaansa kun Volmar W. Wigell, Gardar Wigell sekä rouva Thyra Hult myivät
osuutensa Vieno Alarik Paloselle.
Huoltoasiakkaina oli etupäässä valtion virastoja ja konttoreita. Käytettyjen koneiden myynti sekä korjaustoiminta alkoi saada tuulta siipiensä alle.
Korjaamolle oli tullut töitä myöskin siitä kun vanhasta remington kirjoituskonejärjestelmästä muututtiin nykyisinkin käytössä olevaan ns.
underwood järjestelmään.

Myyntiin tulivat ensimmäiset korjausnauhalla varustetut koneet,
joilla lyöntivirheet pystyi korjaamaan helposti näppäintä painamalla.

1963
Töitä tuli myöskin lisää kun Suomessa toteutettiin 1. tammikuuta 1963
rahauudistus, siihen saakka käytössä olleen rahan 100 markkaa vastasi
uutta yhtä markkaa ja siihenastinen markka yhtä penniä.
Myytiin mm. itäsaksalaisia Rheinmetall, Optima ja Erika kirjoituskoneita.
Myöhemmin edustukseen tulivat myöskin Adler ja Facit kirjoituskoneet
sekä Brotherin vaaleansininen käsikäyttöinen matkakirjoituskone.
Italialainen Olivetti Lettera 22 tuli myyntiin 1950 luvulla ja myöhemmin
Olivetti Valentino hienoine punaisine värineen ja erikoiskoteloineen.
Aames oli liittynyt 1940 luvulla perustettuun Konttorikoneliikkeiden
Ydistykseen (KLY:n) KLY alkoi järjestää näyttelyitä ja messuja.
1960 luvulla alkoi yleistyä sähköiset kirjoituskoneet, ne muistuttivat
mekaanisia kirjoituskoneita mutta vasaran iskusta vastasi sähkömoottori,
niissä oli kirjasinvarret niin kuin mekaanisissa koneissakin kunnes IBM toi
markkinoille 1961 pallokirjoituskoneen.

1976
Yrityksen pitkäaikainen omistaja ja toimitusjohtaja
Vieno Alarik Palonen kuoli vuonna 1976
ja yritystä jatkoi hänen molemmat tyttärensä Marita ja Merja.
Kirjoituskoneiden rinnalla valikoimaan kuuluivat Canon laskimet,
Citizen kassakoneet, Sanyo sanelukoneet, Esselte puhelinvastaajat
jopa NMT- ja GSM puhelimetkin.jne.
Pian alkoi kirjoituskoneisiin tulla lisäominaisuuksia, muutaman
merkin pieni nestekidenäyttö, muistia ja jonkinlainen ulkopuolinen
tallennus mahdollisuuskin. Kirjoituskoneet olivat erillisillä näytöillä
varustettuja tekstinkäsittelylaitteita joissa oli jo tekstinkäsittelyyn
tarvittavia ominaisuuksia.

Optima
kirjoituskone.
SA-Kuva

SA-Kuva
Bulevardin ja Albertinkadun kulma.

Vieno Palonen paluu sodasta.

Vieno Palonen tekemässä
penninmuutosta.

Lähettipojat kuljettivat Aameksen
tuotteita ympäri Helsinkiä.

Marita myymälässä n. 1980.
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1990

1980

-luvulta alkaen PC-tyyppiset tietokoneet alkoivat vähitellen syrjäyttää
kirjoituskoneita, ja ovat tälle vuosituhannelle tultaessa tehneet sen
lähes kokonaan. Silloin markkinoille tuli kotitietokoneita (kotimikroja)
Commodore 64, Nokian Mikro Mikot jne.
BASIC oli suosittu kieli kun lähes jokaisessa kotimikrossa oli BASICtulkki joko sisäänrakennettuna tai oheisohjelmana.
MS-DOS on Microsoftin vuonna 1981 julkaisema tekstipohjaisella komentoliittymällä varustettu käyttöjärjestelmä. Se oli ensimmäinen laajalti levinnyt käyttöjärjestelmä IBM PC-tietokoneille. Viimeisin itsenäinen
versio julkaistiin vuonna 1994, tätä seurasi Windows 95, 98 ja ME ne
perustuivat MS-DOS:iin, vaikka tämä olikin enimmäkseen käyttäjältä
piilotettu.
Aames Oy siirtyi asiakaskorteista Softlane Oy:n DOS-pohjaiseen
asiakasrekisteriin sekä laskutusohjelman käyttöön.

Vuonna 1992 perustettiin ympäri maata toimiva suomalainen tietotekniikan erikoisketju DataGroup. Data Group Finland Oy on Suomen suurin
IT-ketju. Aames liittyi ketjuun vuonna 2002. Data Group Finland kehittää
ja koordinoi jäsenliikkeiden osto-,markkinointi- ja myyntitoimintaa sekä
tuotteistaa jäsenliikkeiden kautta loppuasiakkaille tarjottavia valtakunna
lisia palvelu- ja ylläpitotuotteita.

2004
Vaasalainen XOR Softlane Oy siirtyi Visma Softwaren omistukseen Visman
ostettua sataprosenttia XOR Group AB:n osakekannasta.
Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon
palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja.
Suomessa Visma-perheeseen kuuluu kahdeksan yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.

2014
Aames Oy on tänä päivänä yksi itsenäisestä IT-alan yrityksistä jotka muodostavat Data Group Finland Oy:n.
Aames Oy on Data Group-Helsinki keskusta. IT-palveluita tarjoava yritys
pääkaupungin sykkeessä Bulevardilla.

Data Group -palvelutuotteet
Kimmo Tattari
myymälässä.

1986 – 1991
Aames oli Brother
kirjoituskoneiden
huippumyyjä.
Aames myi eniten
koko Suomessa
Brother-merkkisiä
kirjoituskoneita.

Aames huippumyyjä
kunniakirja 1986.

Nova ohjelmistot
myyntiin 1988.

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita, yrityksen toimintaa tukevia palvelutuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

Visma-ohjelmistot
Aames Oy on Visman Gold Certified Partner ja pääyhteistyökumppani
pääkaupunkiseudulla. Aames on asiakasyritystensä täyden palvelun ohjelmistoratkaisukumppani. tarjoamistamme Visman ohjelmaratkaisuista
loytyy rarkaisut niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille ja yhteisöille.
Ohjelmistovalikoimistamme löytyvät ratkaisut yrityksesi tarpeeseen aina
yksittäisistä ohjelmista, toiminnanohjausjärjestelmien suurempiin ratkaisukononaisuuksiin saakka.

70
vuotta
1944 – 2014

