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Aseman ensimmäinen ruokakauppa ja Niskan perhe
Asema sai ensimmäisen ruokakauppansa vuonna 1926. Sitä piti Niskan perhe, jolla aikaisemmin
ollut kauppa Tampereen Tammelan kaupunginosassa. Perheeseen kuuluivat vanhemmat Helena ja
Kustaa Aadolf, tyttäret Anja, Toini ja Helmi sekä poika Antero. Kaupanpito oli perheen naisväen
huolena. Kustaa Niska oli metsätyönjohtaja, saman ammatin ehti valita myös Antero, mutta hän
kaatui jatkosodassa.
Helena Niskalla oli Matilda-niminen sisar asemakylässä. Tämä omisti miehensä Juho Niilo
Tuomaalan kanssa nykyisen Alholan talon Asemantien ja Karhunpirtintien kulmassa. Kauppa
perustettiin talon piharakennukseen.
Niskan sisaruksista ainoa elossa oleva, Toini Mankka kertoo, että Tuomaalassa vietettiin kesiä jo
ennen Kangasalle muuttoa. Talon pihassa oli maantien vieressä kioski, joka oli ollut aiemmin
asemalaiturilla. Niskan tytöt saivat myydä kioskissa.
Kioskin ja kaupan pitämisellä Tuomaalan talossa oli jo perinteitä. Talon edellinen omistaja Ilmari
Sadonoja oli pitänyt talossa kahvilaa. Hän vuokrasi myös tilapäisesti huoneita matkustavaisille.
Niskat pitivät kauppaa Asemalla kolmikymmenluvun loppuun asti. Tuomaalan talon jälkeen heidän
kauppansa oli Rantalan majatalon asemanpuoleisessa päätykamarissa, jonka tielle antava ikkuna oli
muutettu oveksi. Oven jäljet ovat vielä näkyvissä Vanha-Rantalan julkisivussa.

Niskan talo (nyk. Sulkanen) valokuvattuna 1920-luvun loppupuolella. Tikapuitten
juurella Kustaa Adolf ja Helena Niska sekä tyttäret Toini, Aino ja Helmi.

Asemalle muutettuaan Niskat perustivat kotinsa taloon Karjasillantien numerossa 28. Nykyisin
talon omistaa Aino Sulkanen.
Niskat ostivat talon Martta Reimanilta, joka oli miehensä kanssa muuttanut Asemalle Amerikasta.
Talo oli ollut näiden Asemalle tullessa jo vanha, mutta pienempi, ilmeisesti vain huoneen ja keittiön
käsittävä. Reimanit muuttivat rakennuksen nykyiseksi tyylikkääksi herrasväen huvilaksi
lasiverantoineen ja yläkerran parvekkeineen. Erikoista, ilmeisesti hyvin amerikkalaista tuon ajan
Asemalla oli se, että portaat yläkertaan eteisen sijasta lähtivät ruokailuhuoneesta.
Niskat asuivat talossaan neljättä vuosikymmentä. Aino, Toini ja Antero kävivät kansakoulun jälkeen
junalla Tampereella koulussa, tytöt kävivät ylioppilaiksi asti Tampereen Tyttölyseossa. Antero kävi
Tampereen Lyseota ja siirtyi sieltä Kangasalan Yhteiskouluun, jossa suoritti keskikoulun.
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Sotavuodet koettelivat Niskan perhettä, 27-vuotias
kapteeni Antero Niska kaatui jatkosodan
loppuvaiheessa.
Perheen äiti Helena Niska kuoli vuonna 1965 ja isä
Kustaa kahta vuotta myöhemmin. Aino ja Toini
muuttivat pois, mutta Helmi asui talossa yksinään
vuoteen 1971, jolloin se myytiin Sulkasen perheelle.

Toini Mankan (o.s. Niska) säästämiä
kutsukortteja 1930-luvun Asemalta.
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