
Otsikossa on kolme yritysnimeä, jotka 
esiintyvät tosi usein ristikoissa. Se pieni 
pulmallisuus, että pari niistä on entisiä, ei 
näytä haittaavan mitään. Katsotaan näitä 
kolmea vähän lähemmin.

Alun perin Amer perustettiin vuonna 1950 
Tuusulaan tupakkatehtaaksi (Amer-Tu-
pakka Oy). Sen myydyin merkki oli aika-
naan todennäköisesti Marlboro. Toiminta 
laajeni muille toimialoille, joita olivat kirjo-
jen kustantaminen (Weilin+Göös), autojen 
maahantuonti (Toyota, Citroen, Suzuki) ja 
suunnittelujärjestelmät (Time/System).

Sittemmin konserni, jonka nimeksi oli 
muutettu Amer-Yhtymä, alkoi keskittyä ur-
heiluvälineisiin ja myi vähitellen muut liike-
toiminnat, viimeisenä vuonna 2004 alku-
peräisen eli tupakkaliiketoiminnan (Philip 
Morrisille). Nimeksi tuli Amer Sports Oyj. 
Nykyään AMER-sanan vihjeenä on usein 
-SPORTS. Se on siinä mielessä haasteel-
linen, että sanassa on kuusi kirjainta yh-
dessä tavussa eli sitä ei voi jakaa kahdel-
le riville.

Kaikki tänään tarkasteltavat yritykset al-
kavat A:lla. Kaksi niistä on myös nimiltään 
nelikirjaimisia eli ihanteellisia suomalaisen 
ristikon rakenteeseen. Area perustettiin v. 
1935 nimellä Matkatoimisto Oy Area. Se oli 

aikanaan Finnairin tytäryhtiö. 

Matkatoimistoalan keskittymisen myötä 
Area ja Suomen matkatoimisto yhdistyi-
vät 2.12.2013 ja saivat uudeksi nimekseen 
SMT. Nimen muutos ei tietenkään pois-
ta Area-nimen käyttökelpoisuutta ristik-
kosanana. Vihjeitystä pitää rukata. Nykyi-
sin vihjeenä on usein OSASI MATKAT tai 
NYT SMT:TÄ.

Asa on näistä omalla tavallaan kaikkein 
mielenkiintoisin. Firman nimessä Asa on 
yksikössä, mutta onneksi myös tuotteista 
monet olivat merkkiä Asa, joten saatiin tuo 
välttämätön monikon t käyttöön. Lopetta-
neista tuotemerkeistä ASAT esiintynee ris-
tikoissa useimmin.

Radioliike Arvo Sakrelius perustettiin v. 
1927. Nimi muutettiin v. 1930 muotoon Asa 
radio Oy (Asa tuli perustajansa etunimen 
ensimmäisestä ja sukunimen kahdesta en-
simmäisestä kirjaimesta). Se valmisti radi-
oita, muuntajia, kaiuttimia, levysoittimia, 
stereolaitteita ja televisioita. 

Vuonna 1979 Asa radio Oy siirtyi yrityskau-
palla Oy Lohja Ab:n omistukseen. Onneksi 
vihjeen voi aina muotoilla niin, että puhu-
taan entisistä tuotteista tai mainitaan vain 
kyseen olevan ruudullisista.
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