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”Vain Amarit sen tekevät”  
Amar - suomalaisnaisten kestosuosikki jo 50 vuotta 
 
Amar-sukkahousut ovat tuoneet iloa suomalaisnaisten arkeen ja 
juhlaan jo 50 vuotta. Ensimmäinen Amar-sukka astui ensiaskeleensa 
vuonna 1956. Edelleen 2000-luvulla Amar-tuotemerkki nauttii 
suomalaisnaisten suosiosta. Amar on osoittanut kestävyytensä 
vuosikymmenten tuloksellisella työllä sukkien ja sukkahousujen 
parissa.  
 
Amarin synty ja kehitys 
Amarin alku ajoittuu vuodelle 1956, jolloin Ke-Ri Oy antoi markkinoinnin 
professori Arvo Puukarille tehtäväksi suunnitella merkin naisten Nylon-
sukille. Nimen tuli olla kansainvälinen, helppo lausua, sointuva ja 
aakkosissa alkupäästä. Syntyi Amar. Ensimmäinen Amar-sukka astui 
ensiaskeleensa 9.2.1956. Pikkuhiljaa Amarista muovautui laatumerkki – 
Sukkien Kuningatar Amar, joka vietiin markkinoille huvilähettiläs Auvo 
Nuotion avulla. Amar sai oman laulunkin Pallen sanoittamana ja Lasse 
Liemolan esittämänä: 
 
”Amar kestää työn ja tanssin, paarlevuu, 
Amar antaa eleganssin, paarlevuu. 
Rumba, samba, rocki, steppi, 
aina kestää Amar-kreppi, 
inkke-pinkke-paarlevuu.” 
 
60-luvun alussa sääret verhottiin saumallisilla nyloneilla. Sukka-ajattelun mullistivat samoihin aikoihin 
sukkahousut, jotka mainoslauseen mukaan ”vapauttivat naisellisen askeleen”. Sukkahousut oli neulottu 
Rilsan-langasta, joka oli valmistettu risiiniöljystä. Vuonna 1967 perustettiin Amarin sukkanauharitarikunta. 
Mikäpä sen paremmin tälle kruunupäiselle sukkien aateliselle sopikaan kuin oma ritarikunta ja 
kauneuskuningattaret. Amarin säärikilpailuissa valittiin kaunottarien joukosta säärikuningatar. Vielä tänäkin 
päivänä useimmissa kauneuskilpaluissa – Miss Suomesta alkaen – finalistit verhoavat säärensä Amar-sukkiin. 
Amarin alkuperäinen kultakruunu puolestaan on koristanut monissa häissä morsiamen kutreja. 
 
70-luvulla Lycra - elastinen tekokuitu - teki tulonsa sukkamaailmaan. Nykyään Suomessa myytävistä 
sukkahousuista noin kolmannes sisältää Lycraa tai muuta elastaania. 2000-luvulla Amar-tuotemerkki on 
osoittanut kestävyytensä ja takana on 50 vuotta tuloksellista työtä sukkien ja sukkahousujen parissa.  
 
Sukkahousuja suomalaiselle naiselle 
Vuosikymmenten kokemuksen ansiosta Amarin tuotekehitys on omaa luokkaansa. Mitoitukseltaan Amar-
sukkahousut on suunniteltu nimenomaan suomalaiselle naiselle. Amar-sukkahousut istuvat hyvin ja 
miellyttävät materiaalit valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Materiaalit sekä naiselliset kuosit ja värit seuraavat 
ajan trendejä. Viime vuoden aikana Amar-sukkahousut saivat naisellisen ruusupakkauksen ja logokin palasi 
alkuperäiseen asuunsa.  Amar-sukkia ja sukkahousuja valmistaa ja markkinoi Vogue Group Oy, jonka Tornion 
tehtaalla neulotaan vuosittain 10 miljoonaa paria sukkahousuja. Tehdas on Pohjoismaiden ainoa hienosukkien 



valmistaja. Vuonna 2005 Nanso Oy osti Vogue Group Oy:n osakekannan. Amarin markkinaosuus on tällä 
hetkellä 15 prosentin luokkaa. Kuningatar Amar astelee edelleen kultaisin askelin. 
 
Amarin markkinointipäällikön Jaana Nummelan mukaan Amarin tulevaisuus näyttää valoisalta. Tuotemerkki 
jatkaa kotimaisten, naisellisten ja korkealaatuisten sukkien ja sukkahousujen valmistamista suomalaisille 
naisille. Viimeaikojen näkyvin muutos on 50-vuotiaan Amarin pakkausuudistus, jossa Amarit saivat arvoisensa 
uuden, naisellisen ilmeen. Amar on markkinajohtaja omassa segmentissään, eli erikoisliikkeissä ja 
tavarataloissa. 
 
Sukkien historiaa 
Ensimmäinen sukka lienee peräisin Egyptistä. Eri aikakausina naisten sääret ovat olleet miesten ihailevien 
katseiden kohteena tai kokonaan katseilta piilotettuna. Englannin viktoriaanisella ajalla jopa huonekalujen jalat 
verhoiltiin kankailla, etteivät ne herättäisi miehissä sopimattomia ajatuksia. 
 
Silkkisukka löysi tiensä Suomeen 1700-luvulla ja niiden valmistus aloitettiin Suomessa 1740-luvulla. Sukat 
olivat arvoesineitä, joita vain säätyläisnaiset saivat käyttää. Hallitus kielsi alempisäätyisiltä naisilta silkkisukkien 
käytön.  
 
1900-luvun alussa hieno sukkapari maksoi parinkymmenen ravintola-aterian verran. Samaan aikaan Pariisissa 
CanCan-tytöt verhosivat säärensä mustiin sukkiin. ”Mustien sukkien -valssissa” laulettiin: ”Sukat mustat 
taatusti, ne miesten syömet murskasi.” Iloinen jazzin, charlestonin, lyhyiden helmojen ja kiiltävien sukkien 
1920-luku paljasti naisten sääret lopullisesti.  
 
Ensimmäinen Nylon-sukka esiteltiin New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939. Krepattu Nylon-lanka tuli 
markkinoille 1953. Sen suosion salaisuutena olivat ohuus, joustavuus ja kestävyys. Sukkahousut syntyivät 
1960-luvulla Mary Quantin minihamosten myötä. 
 
 
Lisätietoa:  
Vogue Group Oy,  
Varatoimitusjohtaja Sirkku Vuorinen-Simula  
puh. 020 186 483,  
e-mail: sirkku.vuorinen-simula@voguegroup.fi 
 
Markkinointipäällikkö Jaana Nummela  
puh.  020 186 483  
e-mail: jaana.nummela@voguegroup.fi 
 
www.voguegroup.com 
 
Kuvauslainaukset:   
Promode Oy, Seija Tammivuori, puh. (09) 170 070 
seija.tammivuori@promode.fi 
 
 
Vogue Group Oy on Pohjoismaiden johtava sukkahousuja ja sukkia valmistava yritys. Kesällä 2005 Nanso Oy:n omistukseen 
siirtyneen yhtiön pääkonttori on Nokialla ja logistiikkakeskus Tampereella. Konsernin Tornion tehdas on Pohjoismaiden ainoa 
hienosukkien valmistaja. Tehtaalla neulotaan vuosittain noin 10 miljoonaa paria sukkahousuja. Konsernilla on myös sukkatehdas 
Tallinnassa sekä myyntikonttorit Tukholmassa ja Moskovassa. Norjan ja Tanskan vienti hoituu agenttien välityksellä. Menestyksekäs 
liiketoiminta perustuu vahvoihin tuotemerkkeihin sekä markkinalähtöiseen toimintaan – erityisesti logistiikkaan on panostettu paljon. 
Hienosukkamerkkejä ovat Vogue, Amar, Norlyn (myös naisten alusasuja) sekä sukkamerkit Finnwear ja KS. Easywear on miesten 
alusasujen merkki. Vogue-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 26,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli 370 henkilöä. 



Kuvamateriaalit kuvapankissamme:   
www.voguegroupgallery.com – Amar 
Historyn alla kuvia menneiltä ajoilta 
Kuvapankissa myös Amarin nykypäivä 
 
Kuvatekstit history-osan kuviin: 
 

Tuotantokuvia sukkien valmistuksesta Ke-Ri Oy:ltä Torniosta, 1960-luvulta 
 
1. Sukkien saumausta. Työntekijöillä valkoiset Amar-takit. 
2. Sukkien muotoilua – menetelmä on sama vielä tänä päivänäkin, kuva vuodelta -66. 
3. Sukkien silitystä. Työtakin hihassa Amar-logo, kuva vuodelta -66. 
4. Suorat saumat – laaduntarkastusta. 

 
Pakkaus/messukuvia, 1960-luvulta 

 
5. Amar-sukkien, single crepe, myyntiteline. 
6. Amar-sukkien myyjä ja asiakas. 
7. Urho Kekkonen Amarin osastolla Jyväskylän messuilla. 
8. Amarin osastoa suurmessuilla syksyltä 1960. 
9. Amarin nylonit matkalla kaupan hyllyyn. 

 
Myymäläikkunasomistuksia, 1960/70-luvulta 

 
10. Amar-viikko, Sukka ja Käsine, Rovaniemi. 
11. Amar-viikko, Ida Schutt, Turku. 
12. Amar-sukkahousuviikko, Oulun Siro. 
13. Amar-sukkahousuviikko, P. Pitkänen, Inkeroinen. 
14. Näyteikkunakilpailu, vuodelta 68, A.Järviö Oy, Kangas- ja lyhyttavarakauppa, Hämeenlinna. 
 
Amar-mainontaa 1960/70 
Kuvat 15-20 

 
 


