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7. Kauppaolot
Krügerin talo
Vuoteen 1912 asti lähin kauppa oli Keravalla. 1912 perusti Syrjänen
kaupan nykyistä Siwaa vastapäätä (Krugerin talo). Myynnissä oli mm
jauhoja ja astioita. Syrjänen piti kauppaa joitakin vuosia.

Krügerin talo. Huomaa pyykinkuivatus, joka tapahtui pensaissa ennen narun yleistymistä.

Muutaman vuoden tauon jälkeen 1920-luvulla kaupan pito samalla
paikalla. Kaupan pitäjä vaihtui tämän jälkeen useaan kertaan. Kauppaa
piti mm Hallan pariskunta, jossa rouva toimi kauppiaana ja herra
puutarhurina viljellen avomaalla vihanneksia ja marjoja. Hallojen
mielestä matka Helsinkiin oli liian pitkä ja he muuttivat Malmille. Lisäksi
kauppaa samassa paikassa ovat pitäneet mm. Backman, Bärnström ja
Nyfors, sekä viimeisenä Platan, jonka kaupan pito päätyi konkurssiin
1930-luvulla.
Salmisen talo
1920- ja 1930-luvulla Salmisen kauppa
oli (Pauli ja Aune Lahtisen talo
myöhemmin) oli erittäin monipuolinen
”tavaratalo”. Rouva piti kauppaa ja herra
oli ammatiltaan teurastaja.
Myyntivalikoima käsitti mm kankaita,
öljyjä, rehuja, tuoretta lihaa, silliä.
Kauppaa pidettiin vain yhdessä
huoneessa, mutta myyntitavaroita
löytyi.

1930-luvulla Salminen rakensi ”Salmisen makasiinin ” kaupan yläpuolelle,
jossa mm. lihaa säilytettiin. Ruho saattoi roikkua katossa. Salmisen jälkeen
Oksasen miniä piti kauppaa yhden kesän. Sitten loppui kaupan pito Salmisen
talossa.
Ylä-Honkolan talo =
Koskisen talon kauppa
Talo (nyk. Vihusen talo Perhotiellä) on
rakennettu vuonna 1910 - 1921
alunperin asumiseen tarkoitetuksi.
Talossa on ollut useampiakin kaupan
pitäjiä. Kaupan pidon aloitti talossa
Hoikon perhe 1930-luvun loppupuolella,
ilmeisesti 1937.
Kauppias Hoikko kuitenkin sairastui ja oli pakotettu hakemaan uutta
ratkaisua. Maanviljelijä Eskelin oli kuljettanut Hoikon kauppaan Korson
asemalta myytävät tuotteet ja tätä kautta Hoikko oli kuullut Eskelinin Inkeri
tyttären olevan kauppa-alalla Helsingissä. Niinpä Inkeri Eskelin vuokrasi
Hoikolta kaupan 1943 ja piti kauppaa viisi vuotta.

Myynnissä oli tavallisia ruokatarvikkeita. Liha ei kuitenkaan sisältynyt
myyntivalikoimaan. Perusruokatarvikkeet olivat tuolloin kupongeilla. Inkeri
selvisi kaupan pidosta hyvin; kupongit hän kävi tilittämässä Keravalla Kansan
huoltoon. Kaupan pito loppui, koska herra Hoikko kuoli ja rouva myi talon
pois. Talon osti Paavo Sohkanen, joka piti kauppaa jonkin aikaa. Sitten tuli
kauppias Kyntäjä ja tämän jälkeen pariskunta Näränen.

Edelleen samassa talossa jatkoi kauppias Laine kaupan pitoa 1950-luvun
lopulla. Hän rakensi myös kioskin kaupan pihapiiriin. Laine harjoitti myös
vuokra-autoliikennettä. Auton asemapaikka oli kaupan pihalla.
Kauppaa Nissbackan talossa ja Lehtisen talossa
Burmeister piti pienen aikaa kauppaa Nissbackan talossa 1930-luvun lopulla.
Lehtisen talossa (Kimalaisentien ja Sääskitien risteyksessä), aiemmin Krugerin
talossa kauppaa pitänyt Nyfors jatkoi kaupan pitoa vajaan vuoden.

Palmenin kauppa

Palmenin kauppa rakennettiin 1940-luvun
lopulla Harjulan ja erään toisen henkilön
toimesta. Alkuun vajaan vuoden kauppaa
piti Halonen, joka siirtyi sitten Keravalle.
Pappa Palmen oli vierailulla sisarensa
luona, näki rakennuksen, ihastui siihen ja
osti kaupan hieman keskeneräisenä
rakennuksena 1.8.1950.
Tuohon aikaan kaupan pito oli monimuotoista toimintaa. Maanviljelijät olivat
pääasiallisin asiakaskunta, joten erilaiset tarvikkeet ja varaosat olivat tärkeä
osa myyntiä. Toki ruokatarvikkeetkin olivat oleellinen osa kauppaa.
Metsätöihin oli kaupan moottorisahoja. 1950-Luvulla alettiin Nissbackaankin
rakentaa voimakkaasti, jolloin myös rakennuspuolen artikkelit, ikkunat, ovet,
levyt sementti jne. tulivat tärkeiksi myyntiartikkeleiksi. Joitain tarvikkeita
Palmen toi lisenssillä ulkomailta. Kauppa-artikkelien lisäksi Palmen oli henkija palovakuutusasiamies, lehtiasiamies ja veikkausasiamies.

Edelleen yksi kylän harvoista puhelimista oli Palmenin kaupassa. Kun
autokanta rupesi kasvamaan ja toisaalta liikenne oli Helsinki - Porvoo välillä
vilkasta, alkoi bensiininmyynti käydä vilkkaana. 1956 valmistui Helsingistä
rannan kautta uusi tie Porvooseen. Tällöin liikenne Palmenin ohi väheni
merkittävästi. Pappa Palmenin jälkeen pojat ovat jatkaneet kaupan pitoa.
Koko ajan Palmenin kauppa on ollut tunnettu erittäin hyvästä palvelusta ja
laajasta tavaravalikoimasta ja siisteydestä.

Palmenin kaupan tavaravalikoimaa. Parhaimmillaan myynnissä oli yli 6000 artikkelia

Häkkisen kauppa
Häkkisen kauppa oli alun perin
Soinin ja Pekka Sivulan rakentama.
Kauppa avattiin 1950-luvun
puolivälissä ja Sivula piti kauppaa
vain pari vuotta ja myi sen sitten
Häkkiselle, joka piti sekatavarakauppaa monia vuosia.
Kohta Lahden vanhan tien käyttöönoton jälkeen, suuren liikenteen
innoittamana Häkkinen avasi kioskin kaupan viereen.
Elanto
Elantoa oli anottu Nissbackaan jo useaan eri otteeseen. 1950-luvun lopulla
asia otti tuulta purjeisiin. Hyvin pitkälti kylän yhteisen toiminnan tuloksena,
nimiä keräämällä, Elannon pääkonttorissa vierailemalla ja kirjelmiä
tekemällä lopulta saatiin myönteinen päätös. Tontti ostettiin Oksaselta.

Jo vuosia aiemmin Elanto oli
ostanut tontin Leinalantien
kulmasta Pauli Lahtisen taloa
vastapäätä. Tontin nimikin on
Elanto. Paikalle ei kuitenkaan
Elantoa rakennettu, vaan 1950luvun lopulla Elanto vaihtoi tontin
paremmalla kauppapaikalla
olevaan tonttiin, johon Elanto sitten rakennettiinkin.
Elannon saamiseksi Nissbackaan useampikin ihminen ponnisteli kovasti.
Kylän yhteistä nimilistaa Elannon pääkonttoriin veivät rouvat Alma Laakso,
Hilda Leinala ja Iida Viinikainen. Elanto rakensi 1950-luvun lopulla
Uudellemaalle kaikkiaan 27 kevytrakenteista parakkimyymälää.
Sellainen rakennettiin myös Nissbackaan ja liike avattiin 1959. Ensimmäinen
myymälänhoitaja oli Anna-Liisa Lusenius. Häntä seurasivat Markku Raittila,
Kaija Lampinen ja Saimi Saarenko. Alkuaikoina myyjinä olivat Inkeri
Rajaharju, Erkki Matinlassi ja Annikki Peltola. Myymäläneuvostossa olivat
alkuun mm. Hjalmar Lahtinen ja Aili Koskinen. Sittemmin kaupan nimi
vaihtui, ensin Säästäriksi ja sitten Siwaksi.

Vielä hiukan kauppaoloista
Ns. ” pikku Elanto”, avattiin Nisbackan tielle 1930-luvun lopulla.
Nykyisen Seurakuntatalon vieressä oli 1960-luvulla muutaman vuoden ajan
lyhyttavaraliike. Liikettä piti Saimi Laakkonen. 1950-luvulla ennen Elannon
kaupan perustamista Elannon kauppa-auto kävi Nikinmäessä kahdesti
viikossa.

Kuten yllä olevasta ilmenee, on Nikinmäessä ollut 1950-luvun alusta lähtien
useita kauppoja valittavana. Tuntuu itse asiassa hämmästyttävältä, että
lähtien jo 1910-luvulta nissbackalaisilla on omassa kylässä ollut
samanaikaisesti useampia kauppoja. On muistettava, että omien kauppojen
lisäksi Sipoossa Nikkilään mentäessä oli muutama kauppa lisää ja Korsossa
oli useita kauppoja, joissa kyläläiset kävivät.
Niinikään Keravalla käytiin kaupassa. Siellä oli 1930-luvulla mm Hannes
Nurmisen kauppa, josta sai mitä vain. Nurmisen kaupan etuna oli vielä
tavaroiden kotiintuonti 1940-luvulla. Hämmästyttävää kauppojen määrässä
on se, että ihmisiä oli vähän ja raha oli tiukassa, tämän lisäksi aina 1950luvulle saakka useimmilla perheillä oli omia kanoja, lehmä ja porsaskin sekä
vielä maata viljeltynä.

8. Yritystoiminta
Mariedalin lasitehdas
Vanhin tiedossa oleva yritys on ollut Mariendalin lasitehdas Myyraksessa
nykyisen Myyraksen kartanon mailla. Perustamisensa aikaan paikka oli
Hindsbyn kartanon Myhrkrogin torpan mailla. Mariedalin tehdas oli
Suomen kolmanneksi vanhin lasitehdas. Perustamisluvan tehdas sai
17.5.1779.
Rakentaminen vei pari vuotta ja vuoden 1781 lopulla tehtaan tuotanto
käynnistyi. Omistaja oli helsinkiläinen kauppias ja teollisuusmies Johan
Sederholm. Lasinpuhaltajiksi tehtaaseen saatiin Schmidtin veljekset, jotka
olivat erittäin ammattitaitoisia.

Mariedalin tehdas ei ollut kovin suuri kooltaan. Enimmillään töissä oli pari
kymmentä henkilöä. Tuotteittensa korkeasta laadusta tehdas oli varsinkin
alkuaikoina erittäin tunnettu. Tehdas valmisti monenlaisia lasitavaroita, mm
pulloja valkeasta ja vihreästä lasista sekä myös tunnetuimmasta
materiaalistaan luulasista. Myös ikkunalasia tehdas valmisti. Ruotsin
hoviinkin tehtaan korkealaatuisia tuotteita tilattiin.

Ensimmäisen omistajan ajan, vajaat 10 vuotta tehdas menestyi
erinomaisesti. Tämän jälkeen, osin sotien takia, osin erimielisyyksien ja
omistajavaihdosten takia ja kumma kyllä, myös energian kalliin hinnan
vuoksi, tehtaan menestys oli vaatimatonta. Tehtaan ensimmäisellä
omistajalla oli omia metsiä, mutta seuraavilla ei ollut, vaan he joutuivat
ostamaan puutavaran, jolla tehtaan uunit lämmitettiin. Toiminta oli
muutamaan otteeseen pysähdyksissä jopa vuoden, parikin ja loppui
kokonaan 1824.
Nybackan turvepehkutehdas
Seuraava yritys paikkakunnalla, hieman Nikinmäkeä laajentaen alkoi 1910luvulla, jolloin Nybackan talossa käynnistyi turvepehkutehdas. Talon
isäntänä oli tuolloin Hella ja Sulo Vuolijoki. Tuotanto lopetettiin 1920-luvun
alussa, jolloin laitteistot osti Myyraksen kartano, joka aloitti
turvepehkutuotannon.

Hellbergin kettutarha

Kettutarhaa on pidetty 1930-luvulla
Viholaisentien maisemissa. Maaalueen omisti 1930-luvun alussa
hallintoneuvos Matti Aura. Hän myi
alueen 1935 Ahvenanmaalta kotoisin
olevalle Hellberg- nimiselle miehelle,
jolla oli jo aiemmin ollut Helsingin
liepeillä pieni kettutarha. Tarha
rakennettiin laajaksi.
Tarhan rakentaminen oli nissbackalaisille merkittävä tapahtuma ja tarhaan
tehtiin mielellään vierailuja. Rautalankahäkkejä oli koko pelto täynnä ja
tarhan reunassa oli korkea valvontatorni. Parhaimmillaan tarhassa kerrotaan
olleen noin 3000 kettua. Toki tarhasta koitui öisin meluhaittoja ja jatkuvasti
hajuhaittoja, mutta tuohon aikaan niistä ei valitettu ja toisaalta oltiin ylpeitä
tällaisesta yrityksestä ja työllistäjästä paikkakunnalla.

Yleisnäkymä Hellbergin kettutarhasta mahtavine torneineen. Gritzkevitschin talo äärimmäisenä oikealla.

Henkilöitä töissä oli pitkälti toista kymmentä, useat heistä olivat
nissbackalaisia. Toiminta oli ulospäin erittäin näyttävää. Hellbergillä oli neljä
henkilöautoa, joista yksi oli upea Packard-merkkinen valioyksilö. Lisäksi
tarhalla oli kuorma-auto. Kerrotaan, että Hellbergillä oli myös lentokone
Malmin lentoasemalla pidempiä matkoja varten.
Tarha toimi 3 vuotta täysillä, jonka jälkeen tarhan toimintaan tuli ongelmia,
lähinnä taloudellisia vaikeuksia. Toiminnan otti haltuunsa Turkiskomppania,
jonka johtoon tuli Thyra Kollster. Toiminta ajettiin alas sodan, ruokapulan ja
muiden ongelmien takia. Kollster myi maa-alueen Nikolai Gritshkewitsille,
joka perusti paikalle puutarhan.

Peltolan Paja
Peltolan Paja aloitti toimintansa 1945. Toimitusjohtajana oli Olavi Peltola.
Alkuvuosina Peltolan Paja oli varsinainen monitoimiyritys, jossa ideoitiin,
suunniteltiin ja valmistettiin tekniikan alueella lähes kaikkea, mitä
ympäristössä tarvittiin. Oli tietysti polkupyörien ja muiden koneiden
korjausta, mutta oli myös merkittävää omaa kehittelyä ja valmistusta.

Ambulanssin rakentaminen on onnistunut. Lauri Leinala, Erkki Peltola, Viljo Blomqvist, Olavi
Peltola, tuntematon, Veikko Peltola ja Martti Peltola.

Pajalla kehitettiin kenttäsirkkeli,
jossa oli auton moottori
voimanlähteenä. Sirkkeleitä tehtiin
kaksi kappaletta. Sirkkeli oli
siirrettävä ja pari miestä oli mukana.
Moniin Leppäkorven ja Nissbackan
taloihin puinen rakennusmateriaali
niillä sahattiin. Kasvihuoneviljelijöitä
Nissbackassa, Sipoossa ja Keravalla
oli useita.
Peltolan Paja teki lämmitysjärjestelmät putkitöineen. Viljan puintitöissä
puimakoneen lisäksi tarvittiin olkilietsoja eli puhaltimia, Pajan valmistamia.
Keskuslämmityskattiloita tehtiin paljon 50 ja 60 luvuilla. Nissbackasta Korsoon
joen yli menevän sillan rautarakennetyöt ovat Pajan käsialaa. Huomattavin
sarka Pajan toiminnassa on tietenkin ollut autojen korjaus ja maalaus, joita
edelleenkin Pajalla tehdään. Alkuaikoina autoalalla tehtiin myös merkittävää
omaa tuotekehittelyä, kuten itsekehitetylle alustalle paloautoja ja
ambulansseja, kuorma-autoihin lavoja, kippejä ja muita kuljettamiseen
liittyviä laitteistoja.

Pajan työtilojakin laajennettiin pariin otteeseen, mm 1962 oli suuri
laajennus, jolloin maalauspuoli rakennettiin. Parhaimmillaan töissä oli pari
kymmentä henkilöä.
Monia hupaisia tarinoita liittyy Peltolan Pajankin historiaa. Tässä niistä yksi.
Tulva oli säännöllinen vierailija Peltolan Pajalla. Joenrantatie oli monista
kohdin veden katkaisema vuosittain. Vuonna 1964 oli syksylläkin mahtava
tulva. Yhden asiakkaan auto oli Pajalla korjattavana ja oli korjattukkin.
Asiakas soitti ja tiedusteli auton noutamisesta.
Pajalta vastattiin, että nyt on pieniä ympäristöongelmia. Pajan lattialla oli
parikymmentä senttimetriä vettä. Asiakas totesi, että hänellä on saappaat
ja tulee noutamaan autoaan. Hän tuli noutamaan, tuli Pajalle sisään ja
huhuili oikeaa osoitetta. Martti Peltola vastasi huhuiluun ja saman tien
kuului loiskahdus. Asiakas oli hupsahtanut rasvamonttuun. Päästyään ylös
asiakas totesi, että ei tässä mitään kummempaa, olen minä monta kertaa
pudonnut jäihinkin.
Pietilän Sikala oli lähellä Peltolan Pajaa.

Matinlassin Puusepänverstas (nyk.
osoite Kimalaisenkuja 1)
perustettiin 1950-luvun puolivälissä.
Moni omakotitalo sai Nissbackassa
ikkunankarmit ja ovenkarmit tästä
verstaasta.

Sianravinto Oy
Sianravinto Oy perustettiin 1940 (nyk. Siirakuja). Osakepääoman merkitsijöinä
oli sellaisia huomattavia yrityksiä, kuten Alko, Rake ja Stockmann sekä
lukuisia ravintoloita ja kauppaliikkeitä Helsingistä. Toimitusjohtaja oli Aarne
Artto, jonka kerrotaan ensimmäisenä esittäneen Nissbacka nimen sijasta
käytettäväksi Nikinmäkeä.

Sianravinto Oy ilmasta katsottuna vuonna 1951

Yhtiöön rakennettiin aluksi sikalarakennus, jonne ensimmäiset porsaat
saatiin lahjoituksena Ruotsista. Ensimmäiset kasvihuoneet tehtiin 1942.
Kasvihuoneissa viljeltiin kurkkua, tomaattia ja pikkuvihanneksia.
Alkuvuosien aikana useita nissbackalaisia työskenteli yrityksessä
tilapäistöissä. Yhtiö koki taloudellisia vaikeuksia ja henkilökuntaa
vähennettiin. Virpi ja Olavi Järvinen tulivat yhtiöön 1945 lopulla. Olavi tuli
puutarhuriksi ja vastuulliseksi asioiden hoitajaksi.

Muutaman vuoden ajan sikojen lisäksi yhtiössä oli myös muita eläimiä, kuten
lehmiä, kanoja ja lampaita.Yhtiön nimi muutettiin Jalostuskeskus Oy:ksi 1952.
Yhtiössä oli monenlaista kuljetettavaa ja niinpä Järvinen hankki auton vuonna
1952. Auto oli vanha taksi, mallia -37 Dodge.
Kerran teurastamolle piti viedä kaksi sikaa ja teurastamon auto ei ehtinyt
kuljettamaan. Niinpä Järvinen otti autosta takapenkin pois ja tuuppasi
satakiloiset siat omaan autoonsa. Pahaksi onneksi tai toisaalta tapahtumapaikkaa
ajatellen hyväksikin onneksi auton toinen etupyörä vikaantui Peltolan Pajan
kohdalla. Järvinen haki Pajalta apua. Pajalla oli kiirettä ja kysyttiin, että onko
matkustajia mukana. Autosta kuului röh, röh. ”Jaaha, että on, täytyypä korjata
vika heti”. Teurastamolla oli henkilökunta vastaanottamassa kuljetusta ja
ihmettelivät moneen kertaan ”On tänne kaikenlaisilla kulkuneuvoilla sikoja tuotu,
mutta tämä on ensimmäinen kerta kun sika tuodaan pirssillä”.
Sikalatoiminta loppui 1964 ja yhtiö purettiin samana vuonna. Sikalarakennus
hävitettiin seuraavana vuonna. Sikalanmäki säilyi vielä vuosia mäen ja myös linjaautopysäkin nimenä. Puutarhatoiminta jatkui eteenpäin Järvisen
Kauppapuutarhana, jossa sekä Olavi että Virpi hoitivat puutarhurin tehtäviä aina
eläkeikäänsä asti. Puutarha keskittyi leikkokukkien ja taimien kasvatukseen.

Muita puutarhoja
Jalostuskeskus Oy:n lisäksi
Nissbackassa oli useita muitakin
puutarhoja 1930 - 1960 luvulla.
Etelästä päin lähdettäessä
Gritshkevitsin puutarha (nykyisellä
Viholaisentiellä), samalla paikalla
kuin Hellbergin kettutarha 1930luvulla. Puutarha perustettiin 1940luvun puolivälissä ja se keskittyi
Lempi Grizkevitsch pihallaan
vihanneksiin ja jatkossa myös kukkiin
ja taimiin.
Himbergin puutarha perustettiin 1950-luvun puolivälissä (nyk. Turilaantie 4).
Puutarha keskittyi taimien kasvatukseen. Idän puutarha vanhan puukoulun
kohdalla joen toisella puolella aloitti 1950-luvun alussa. Puutarha tuotti
alkuvuosina niinikään vihanneksia ja jatkossa pääasiallisesti kukkia ja taimia.
Edelleen pohjoiseen mentäessä oli Backmannin puutarha hieman ennen
Peltolan Pajaa. 1940-luvulla puutarhan tuotantosuuntana oli pääasiassa
mansikanviljely sekä pienemmässä määrin muiden puutarhamarjojen viljely
ja jatkossa myös vihannesten ja kukkien viljely.

Backmannilla oli jo 1940-luvulla oma pieni kuorma-auto, jolla tuotteet sai
kuljetettua Helsinkiin Kauppatorille.
Heti Peltolan Pajan jälkeen oli ja on edelleenkin (ainoa edelleen jatkava
puutarha) Lindbergin puutarha, jonka tuotanto alussa oli vihanneksia ja
siirtyi jatkossa kukkiin. Lidbergillä oli oma auto kuljetuksiin jo 1940-luvulla.

Peltolan pajalta Nybackan tietä hitusen Korsoon päin oli Nyholmin
puutarha, joka 1940-luvulla aloitti vihannestuotannolla ja muutti
leikkokukan tuottajaksi. 1950-luvulla rakennettiin suuret kasvihuoneet ja
puutarhasta tuli neilikan suurtuottaja.
Peltolan Pajalta vielä Keravalle päin oli Lehtosen puutarha ja Nissbackasta
Nikkilään mennessä oli vielä Lajusen puutarha.
Pienteollisuutta
Pienteollisuutta alkoi Nissbackaan tulla 1960-luvulla. Autolava Oy aloitti
1960-luvun alussa (nyk. osoite Kimalaisenkuja 4). Yritys valmisti autolava- ja
siirtojärjestelmiä. Multilift osti Autolavan ja jatkoi samalla tuotealueella.
Tekoniemi tuli samoihin tiloihin 1960-luvun lopulla.

Auto- ja teollisuusmaalaamo

Auto- ja teollisuusmaalaamo Oy, nykyinen osoite Siirakuja
Ensimmäisenä, vuonna 1967, muutti uudelle teollisuusalueelle Helsingistä
Vanhasta kaupungista Auto- ja teollisuusmaalaamo Oy, joka oli perustettu
vuonna 1946. Tuolloin yhtiön toimitusjohtajana oli Paavo Tähtinen.

Yritys suorittaa henkilö-, pakettiautoja kuorma-automaalausta.
Yritys on kahteen otteeseen
laajentanut toimintatilojaan.

Tapani, Mauri, Kari ja Paavo Tähtinen

Raimo Sohkanen Oy
Sohkasen perhe saapui siirtolaisina Nissbackaan 1946, aluksi he asettuivat
Myyraksen Kartanon Alahoviin. Hetimmiten ha ostivat 1 kilometri pohjoiseen,
(nyk. Sääskitien ja Siirakujan risteyksen kohdalta) 1,5 hehtaarin tontin
rakennuksineen venäläiseltä opettajalta, Makarowitshiltä. Asettuivat
asumaan isä, äiti sekä 4 poikaa, Raimo, Tarmo, Reino ja Sulo-Matti.
Raimo tunsi jo nuoresta kiinnostusta liikennevälineisiin. 1947 hän osti
moottoripyörän, India-merkkisen, Heimo Honkaselta. Moottoripyörä tuotiin
Honkaselta Sohkaselle hevoskyydillä.

Sohkasten ensimmäinen kuorma-auto vuonna 1951

Moottoripyörän korjauksessa ja toimintakuntoon saattamisessa oli mukana
melkoinen joukko Nissbackan nuoria miehiä. Rekisteröitävään kuntoon pyörää
ei koskaan saatu, mutta liikkeelle pyörällä pääsi. Kerran on pyörällä Korsossa
tansseissa käyty, mutta harmiksi sillä ainoalla kerralla jäätiin poliisi Bongin
haaviin. Tosin kotiin pyörä saatiin ajaa, mutta laajemmat julkisten teiden
kokeilut tyrehtyivät.

Raimo Sohkanen avioitui 1951 Hiekkaharjusta kotoisin olevan Leilan kanssa.
Kaksi vuotta myöhemmin anottiin taksilupia. Anomuksen saatteena oli selvitys
vaikutusalueen ihmismäärästä, joka oli 945 vakinaista ja 500-600
kesäasukasta.
Alueena oli selvästi Nissbackaa laajempi alue. Luvat myönnettiin 1954. Taksin
kotipaikka oli Sohkasen oma piha. 1960-luvun alussa Sohkanen rakensi
taksikopin Nissbackantien sillan viereen. Ensimmäinen taksi oli merkiltään
Hudson. Sitä seurasi Popeda. 1964 tuli ensimmäinen uusi auto Mersu. Sekä
Raimo että Leila ajoivat taksia.
Kuorma-autoliikenteen Raimo aloitti pienimuotoisesti vuokraluvilla jo vuonna
1951. Ensimmäinen auto oli Ford-merkkinen. 1957 liikenne alkoi omin luvin
kahdella kuorma-autolla. Ajettiin tavarakuljetusta ympäri Helsingin
maalaiskuntaa. Autojen kuljetus, joka nyttemmin on yrityksen valtatyöllistäjä,
alkoi 1965 aluksi kolmella autolla ja 1960-luvun loppuun mennessä 5-6
autolla.

Peltolan Paja on tehnyt yhden ensimmäisistä kuljetusrekan kuljetusosasta.
1960-luvulla oli myös konttien kuljetusta sekä Suomessa että ulkomailla, aina
Irakiin asti. 1966 toiminnan kotipiste siirtyi nykyiselle paikalle Kimalaisentie
12. Hallit rakennettiin 1970-luvun alussa. Nykyään yrityksellä on 16 suurta
autonkuljetusrekkaa ja henkilökuntaa kolmisenkymmentä. Raimo Sohkanen
otti itse osaa kuljetusten ajamiseen lähes koko yrityksen toiminnan ajan.

Sohkasen autonkuljetusrekka, jonka kuljetusmekanismi tehtiin Peltolan pajalla v. 1967. Auto
Peltolan Veikon (vas.) ja Sohkasen Raimon syynissä

Jokivarren Esso
Tuomas Tahvola sai jo lapsuuden kodista yrittäjyyden itseensä. Luumäellä
perheellä oli maatalouskauppa, jossa bensiinin jakelu oli lisänä. Sopiva
yrittämisen paikka löytyi Esson kautta. Vaihtoehtoja oli kolme, mutta
Jokivarsi vei voiton. Suunnitelmat asemaa varten laadittiin alkuvuoden
1964 aikana ja varsinaisiin maankaivuu- ja rakennustöihin päästiin käsiksi
saman vuoden keväällä. Asema valmistui vielä samana vuonna ja avajaiset
pidettiin 25.10.1964.

Tuomas isännöi huoltoaseman puolta ja vaimonsa Sinikka kahvilan puolta.
Huoltamopuoli oli auki läpi vuorokauden 16 vuotta yhtäjaksoisesti.
Kahviopuoli suljettiin klo 10 illalla. Asemalla panostettiin palveluun.
Työntekijöitä oli parhaimmillaan toista kymmentä.
Huoltoasemalla myytiin bensiinin lisäksi autotarvikkeita ja erilaisia
pienkoneita kuten ruohon- leikkureita ja moottorisahoja. Lahden
moottoritien avaaminen askarrutti Tahvoloita kovasti, mutta kahvilapuolen
kehittämisellä päästiin edelleen kannattavaan tulokseen. Kahvilasta sai
uunituoreita, kahvilan omia leivonnaisia jo klo 6 aikaan aamulla. Niinikään
tuoreimmat uutiset tulivat kahvilan aamuruuhkassa käsiteltyä. Näinä
aikoina tuli Jokivarren Essosta käsite autoilevissa piireissä.
Tulvat olivat vieraina Jokivarren Essolla useana vuonna. Tulvien haitta
onnistuttiin kääntämään markkinointivoitoksi. Asiakkaita kuljetettiin
traktorin kauhalla kahvioon. Televisio vieraili tekemässä kuvauksia ja niistä
Jokivarren Esson maine entisestään kasvoi. Viiden vuoden välein Tahvola
piti Essolla juhlat, joissa tarjottiin hernerokkaa ja muuta mukavaa.

Tulvan valtaama taksikoppi Jokivarren Esson lähellä

Ryöstöjen kanssa Esso sai tuntumaa pari kertaa. Ensimmäisellä kerralla
aseman kassa ryöstettiin. Toisella kertaa seteliautomaatti varastettiin
kokonaisena. Muutamaa kuukautta myöhemmin automaatti löytyi
Mellunkylän metsästä. Pari kymppiä rahaakin oli vielä jäljellä. Jokivarren
Esso sai ensimmäisenä kunnallistekniikan joen itäpuolella. Tämä tapahtui
vuonna 1986. Tekniikan tulon kunniaksi Tahvola piti vesijuhlat, joita
avaamassa, samoin kun hanaa avaamassa oli Kalevi Alen Vantaan
Kunnanhallituksesta. Tahvola myi liiketoiminnan vuonna 1989.

Kolmikudos, nykyinen osoite Siirakuja
Kolmikudos tuli Nissbackaan Jalostuskeskus Oy:n purkamisen yhteydessä
myydylle tontille. Rakennustyöt aloitettiin 1965 ja saatiin päätökseen vuotta
myöhemmin. Rakennustyö oli jo valtava työ, koska kiinteistö rakennettiin vielä
perinteisesti, paikalleen. Kolmikudos oli Wuorion perheyritys. Yrityksen
toimitusjohtaja oli professori Osmo Vuorio ja apulaisjohtaja jokapäiväisistä
asioista vastaava oli Heikki Wuorio.
Yritys valmisti trikooneuloksia. Liikkeelle lähdettiin langasta, josta kudottiin
kankaat. Pääasiassa valmistettiin lasten asusteita. Myös asusteiden ja
kankaiden suunnittelun Kolmikudos hoiti itse. Valmiit tuotteet myytiin ympäri
suomea ja vientiä oli Pohjoismaihin. Parhaimmillaan yrityksessä oli 70
työntekijää, joista valtaosa oli Nissbackasta ja lähiseuduilta.
Yrityksen toiminta siirtyi muualle 1977 ja luontaistuotetehdas Vogel osti
kiinteistön.

9. Palvelut
Postipalvelut
1600- ja 1700-luvuilla postinkuljetus
Suomessa oli postitilojen varassa. Usein
postitilan yhteydessä oli krouvi.
Nissbackaa sivuavalla Turku-Viipuri tiellä oli postitiloja säännöllisin välein
mm. Nissbackan kyljessä oli aluksi
Myrkrog ja sitten Myyras.
1900-luvun alussa posti oli Keravalla.
1912 Korsoon perustettiin posti. Mitään
postin kantoa ei ollut. Joka halusi postia
nouti sen itse. 1920-luvun alussa
silloinen kansakoulun opettaja Maiju
Peltonen kokosi henkilöt, jotka halusivat
postinsa kannettuna kotiin.

Vuoden1868 kievaripalveluiden hinnasto kiskonnan
varalta

Sovittiin jokaisen maksavan tietty rahasumma kuukaudessa. Summalla
palkattiin posteljooni. Ensimmäinen posteljooni oli Aarno Jokimies ja toinen
Erkki Siren, joka kantoi postia 1928 - 1930. Tuolloin valtio jo avusti pienellä
summalla postin kantoa. Posti kannettiin Korsosta. Nissbackassa oli neljä
paikkaa, johon posti jätettiin.

Nykyisen Peltolan Pajan kohdalla oli ensimmäinen, Jokivarren puukoulun
paikalla toinen, Platanin kaupalla kolmas ja Björkbackan koululla neljäs
paikka. Jokainen haki oman postinsa noista jakopaikoista. Posteljoonin lenkki
oli n 15 km, jonka posteljooni kiersi jalan, pyörällä tai kelkalla.
Turvavarusteena posteljoonilla oli pilli postilaukussa. Kolmas posteljooni oli
Ensio Siren. Postin kantoa haluavilla oli kokous kerran vuodessa. Maiju
Peltonen teki Postilaitokselle vuosien kuluessa useita anomuksia posteljoonin
saamiseksi. Lopulta 30-luvulla asia onnistui. Ensimmäinen valtion palkkaama
posteljooni oli Heimo Honkanen.
Tällöin postin jakopiiriin oli tullut olevien 4 paikan lisäksi kaksi uutta, Selenin
kauppa Sipoossa ja Westerholmin kartano etelässä. Koko reitin pituus oli n 25
km. Seuraava posteljooni oli vanha merimies, Limnel.

Hulda Nokkanen oli 1940-luvulla jakajana ja hänen tyttärensä, varsin
pitkäaikainen postin jakaja Alli Nokkanen ”posti-Alli”, joka oli kaikkien
tuntema ja erittäin pidetty, sympaattinen henkilö. Posti kulki jalkaisin,
kelkalla, reellä, pyörällä ja jopa hevosellakin. Silloinkin paketeista tuli maksaa
posteljoonille korvaus.
Alkuaikoina postijakopiiri oli laaja, kuten edellä olevastakin ilmenee. Etelässä
Byendan talo (Westerholmin kartano) ja pohjoisessa vielä Peltolan pajasta
etäämpänä olivat rajat. Kesällä polkupyörä ja talvella kelkka, joskus hevonen,
olivat posteljoonin kulkuvälineet, olipa sää millainen tahansa. Oma posti
Jokivarteen saatiin 1950-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Paikka oli
Karhunsuon talo, Kiiltomadontiellä, Keravan joen länsipuolella.
Kansakoululla järjestettiin kokous, jossa pohdittiin mikä nimi postipiirille
annetaan. Päätökseksi tuli Jokivarsi. Helena Marila oli ensimmäinen
postineiti. Hänen jälkeensä tuli Maire Pankolainen, vuonna 1958 ja hoiti
tointa 30 vuotta. 1960-luvun lopulla postin sijoituspaikka muuttui silloisen
Kolmikudoksen rakennukseen (nyk. Vogel). Rakennuksessa postin konttori
muutti kahteen kertaan ollen välillä alimmassa kerroksessa.

Pankkipalvelut
1900-luvun alussa lähin pankki oli Keravalla. Korsoon ensimmäinen pankki ,
Korson Osuuskassa tuli 1920-luvulla. Pankkiasioiden lisäksi pankki hoiti
apulannan välitystä. 1940-luvulla osuuskassa liitettiin Keravan Osuuskassaan.
Osa väestöstä käytti pankkiasioihin, rahan tallettamiseen tai lainaamiseen
Tuusulan Säästöpankkia, Hyrylässä.
Yhdyspankin pankkiauto kävi 2 kertaa viikossa Kolmikudoksen edessä 1960luvulla.
Sairaala / terveydenhoito / neuvola
Lähin sairaala 1800-luvun loppupuolelta aina 1960-luvun puoliväliin asti oli
Kirurgi eli Kirurginen sairaala Helsingissä. Kunnanlääkäri oli Keravalla 1920luvulta lähtien aina Helsingin maalaiskuntaan liittymiseen asti. Ikimuistoinen
kunnanlääkäri (kauppalanlääkäri) oli A.A. Kallio, pieni, mutta pippurinen ja
omasi merkittävän määrän auktoriteettia. Kun Nissbacka liitettiin Helsingin
maalaiskuntaan vuonna 1954, oli pääkunnanlääkäri Tikkurilassa ja
sivukunnanlääkäri Korsossa. Hän oli Martti Linden. Tottahan toki kaikki
nissbackalaiset muistavat myös kouluterveydenhoitajan, Lempi Putuksen.
Sanni Laurikainen toimi yksityislääkärinä Korsossa 1950-luvun alusta lähtien.
Terveyskeskus saatiin Mikkolaan 1960-luvulla.

10. Vapaa-ajan toiminta
Harrastus ja virkistystoiminta.
Aikana kun isä lampun osti oli harrastuksetkin luotava omasta takaa. Ei ollut
Mediaa tyrkyttämässä viihdettä joka tuutista suoraan kotiin. Radio ja jopa
sanomalehdetkin olivat harvinaista ylellisyyttä. Huvitilaisuuksia sai hakea
pitkän matkan päästä. Tässä ympäristössä oli itse luotava harrastemaailma
leluista näytelmäkerhoihin yhteisön tarpeita tyydyttämään.
Ehkäpä juuri tämä tarvepohjainen - tee se itse menetelmä - toikin
toimintaan oman rikkautensa ja arvomaailman, jota kaupallisuus ei
vesittänyt. Esimerkiksi käynee lapsen rakkain lelu. Useimmiten se on itse tai
yhdessä vanhempien kanssa tehty nukke tai vastaava. Myöhemmin, lelujen
inflaatiossa, jossa kaupasta haetaan aina uusia ja uudempia, ei niillä ole
enää mitään tunnearvoa. Niiden hukkaaminen ja rikkominen ovat
itsestäänselvyyksiä.
Näin luodaan pohjaa kulutusyhteiskunnalle, joka ei osaa arvostaa kestävää
kehitystä, johon meidän on pakko siirtyä turvataksemme tuleville polville
elinmahdollisuudet terveessä maailmassa.

1800-Luvun lopulla on Svartbölessä
ollut nuorison kokoontumispaikka,
jossa mm piirileikkejä on leikitty.
Paikan nimi oli Väntanberg eli
odotuskallio. Sipoolaisten ohella
nissbackalaisiakin nuoria on paikalla
käynyt.
Jokivarren koululla pidettiin iltamia
1920-luvulla. Mitään urheilu- tai
pelikenttää ei ollut. Kun heinät oli
kesällä niitetty, pelattiin heinäpelloilla
pallopelejä. Uinti Keravan joessa oli
kesäisin suosittu harrastus. Nimipäiviä
ja syntymäpäiviä vietettiin suurina
tapahtumina. Korsoon perustettiin
urheiluseura 1932, Korson Kunto ja
vuonna 1934 Korson Veto.

Kieltolain aikaan ja sen jälkeen toimi kansalaisjärjestö, joka ei
koskenut pimeisiin pulloihin eikä edistänyt laittoman alkoholin
kauppaa

”Virtasen laina-auto” keikalla Kipinöiden matkassa 1930-luvulla

Talvisin 1950-luvulla suosittu hiihto- ja mäenlaskupaikka oli Palokallio
Myyraksessa, Viirilän takana. Siellä oli hyviä mäkiä sekä todella hurja
”mökkimäki”, johon pojat olivat tehneet hyppyrin, josta saattoi tehdä aina
20 metriäkin pitkiä lentoja. Monet, monet sukset ovat siellä katkenneet.
Niinikään 1950-luvulla kesäaikaan nuoret kävivät pelaamassa lentopalloa
Myyraksessa, jossa metsän keskellä oli mainio pelipaikka.

Kansakoulun kirjasto
1920-luvun alkupuolella opettaja Maiju Peltonen käynnisti toimenpiteitä,
joilla hankittiin kirjasto Jokivarren koululle asukkaiden käyttöön.
Pääasiallinen rahan hankkimiskeino oli iltamien järjestäminen kerran
vuodessa. 1930-Luvulla Keravan kauppala avusti kirjojen hankinnassa.
Kyläläisille kirjasto oli avoinna kerran viikossa.
Opintokerho Kipinä
Kerho perustettiin tammikuussa
1931. Kerhon perustamisen puolesta
toimivat näyttävimmin Jokirantatilan koulun käynyt karjakko Elli
Kantola ja Honkasen veljeksistä
vanhin Aimo Honkanen, josta myös
tuli ensimmäinen puheenjohtaja.
Muita puheenjohtajia olivat mm
Heimo Honkanen, Arvi Leinala ja
Mirjami Salmenlinna.

Kerhon tavoitteena oli nimensä mukaisesti toimia opintokerhona, kehittää
jäsenien tietoja eri alueilla; kielet, lainopilliset, kulttuurilliset jne. Mm
englanninkurssille 1940-luvun lopulta alkaen saatiin opettaja Keravan
Kansalaisopistosta, maisteri Huttunen. Jokaiselle vuodelle valittiin 1-2 aihetta,
joita opiskeltiin ja tentittiin lukuvuoden lopussa. Opiskelukokouksia pidettiin
kerran viikossa. Viikkokokouksen ohjelma oli kiertävästi kahden jäsenen
vastuulla.
Kerhoon ei suinkaan ollut helppoa saada jäseniä. Tolppailmoituksilla ei saatu
kokoon toimintaan riittävää määrää henkilöitä mukaa. Talosta taloon kulkemalla
saatiin lopulta14 jäsentä kirjoihin. Alaikäraja kerhon jäsenillä oli 14 vuotta.
Kerho järjesti Iltamat kaksi kertaa vuodessa. Iltamissa oli ohjelmaa sekä kahvi ja
pullatarjoilu. Kiintoisista aiheista puhumaan hankittiin ulkopuolisia
luennoitsijoita, hyvin tunnettujakin, mm professori Heikki Waris, kouluneuvos
Vilho Reima sekä opettaja Samuli Vire. Kerholla oli oma pieni soittokuntakin,
jonka kapellimestarina toimi Saara Siren.
Soittokunta esiintyi aina iltamissa. Lisäksi iltamien ohjelmassa oli kerhon oma
tervetuliaispuhe, näytelmä (mm Aleksis Kiven ”Kihlaus”), lausuntaa sekä
piirileikkiä. Koskaan kukaan iltamissa esiintynyt ei saanut rahallista korvausta.
Iltamissa oli tupa (koulun sali) täpösen täynnä. Tarjoilu ja näytelmä lienevät olleet
vetonaulat.

1930-luvun alkupuolella pidettiin iltamat Kieltolain hengessä. Juhlapuhujaksi
oli saatu tohtori (myöh. professori) Heikki Waris. Tosin Waris oli hiukan
varauksellisesti suostunut, koska hänellä oli samalle päivälle jo toinenkin
tilaisuus. Varapuhujaksi oli sovittu Ahti Honkanen ja puheen otsikkona oli
”Kieltolain puolesta”. Iltamat alkoivat ja juhlapuhuja ei ollut saapunut sillä
junalla, jolla oli sovittu.
Varapuhuja eli Ahti ryhtyi pitämään puhetta. Kun Ahti oli puhumassa, saapuikin
professori Waris, joka tuli seuraavalla junalla. Ahti ei Wariksen saapumista
huomannut vaan jatkoi puhettaan. Heimo Honkasta alkoi Ahdin puheen pituus
harmittaa ja hän meni esiripun taakse ja kuiskasi, kuitenkin niin kovaa että
muutkin kuin Ahti sen kuulivat ”Etkö sinä pässinpää osaa lopettaa, Waris on
saapunut ja kyllä hänenkin pitää saada puheensa pidettyä”.

Sotien aikana kerho toimi melko sammutetuin lyhdyin. Miehethän olivat
rintamalla. Kerhon rahavarat lahjoitettiin puolustuslaitokselle 1939. Sodan
jälkeen toiminta elpyi. Keravalle perustettiin kansanopisto 1948 ja sieltä saatiin
kerhon käyttöön maksettu opettaja. Tämän kauden mainittavia opintoaiheita
olivat mm englanti ja kirjanpito.

Kerho toimitti Tuike-nimistä lehteä useana vuotena ennen sotia,
korkeintaan 2 lehteä vuodessa. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli
Mirjami Salmenlinna ja toinen Kaino Honkanen. Lehteen sai kirjoittaa
halukkaat valitsemistaan asioista. Lehti toimitettiin Kipinä-kerhon jäsenille.
Lisäksi jokainen numero luettiin kerhon järjestämissä Iltamissa.

Opinto-ohjelman ohella kerho järjesti retkiä ja vapaa-ajan tapahtumia.
Heimo Honkasen kuorma-autolla tehtiin useampia retkiä lähikaupunkeihin.
Ainakin kaksi kahden päivän retkeä on tehty linja-autolla. Toinen näistä
retkistä oli Turkuun ja Naantaliin ja toinen Viipuriin 1930-luvulla. Korsolaisia
otettiin muutama mukaan, jotta bussi saatiin täyteen.
Ikimuistettava tapahtuma Kipinä-kerholaisille oli kesällä 1949. Kerho kävi
esittämässä kansantanhuja Englannin suurlähettilään, mr Scottin
kesäjuhlilla suurlähetystön puutarhassa Kaivopuistossa. Veikko Peltola
tahditti viululla tanssijoita. Tanhuja oli seuraamassa erittäin arvovaltainen
kutsuvierasjoukko lähtien pääministeri Fagerholmista puolisoineen.
Tapahtuma noteerattiin sanomalehdistössä, esim. Helsingin Sanomissa
suuren kuvan kera. Heimo Honkasen kuorma-autolla tapahtui sekä meno
että paluu.

Suurlähetystön korkea virkailija
vieraili jälkeenpäin Kipinäkerhon
tilaisuudessa. Kaija Salokannel oli
valittu puheenpitäjäksi, koska
Kaija oli kerhon englannin
kurssilla ollut aktiivinen
opiskelija. Puhe saatiin
suomalaisella sitkeydellä kasaan
ja Kaija opetteli sen englanniksi
ulkoa. Puhe meni erinomaisesti
jännityksen saattelemana.

Kipinäkerho tanhuaa Englannin suurlähetystön puutarhassa

Kahvipöydässä jälkeenpäin virkailija kysyi selvällä suomen kielellä Kaija
Salokanteleelta - ”puhuvatko täällä kaikki yhtä hyvää englantia kuin te”. ”Ei
puhu, enkä minäkään tämän enempää”, oli Kaijan vastaus. Kerho halusi
olla kohtelias arvostettua vierasta kohtaan.
Kerhon toiminta hiljeni 1954 ja päättyi kokonaan kolme vuotta
myöhemmin.

Jokivarren maatalousnaiset

Yhdistys perustettiin 1940 -1950
luvun vaihteessa. Yhdistyksen
tavoitteena oli jäsentensä
taitojen kehittäminen ja
kokemusten vaihto kotitalousasioissa. Alkuaan jäseniä oli n.
kymmenen ja jäsenmäärä
kehittyi suotuisasti kohoten aina
yli kahdenkymmenen.

Maatalousnaiset retkellä eduskunnassa

Yhdistys piti jäsenkokouksia joka toinen viikko. Kokouksissa harrastettiin
käsitöitä, matonkuteiden leikkaamista, puutarhan ja kasvienhoidon
kokemusten välittämistä jne. Toisinaan kokouksiin kutsuttiin asiantuntijoita
esitelmöimään ruuanlaittoon ja kotitaloustöihin liittyvissä asioissa.
Muutamina kesinä yhdistys järjesti kesäjuhlat, usein yhdistettynä
Juhannuksen viettoon. Alkuun juhlat pidettiin joen pientareella
Nisbackantien sillan ja Esso-huoltoaseman välissä.

Juhannusjuhliin liittyi myös suuri Juhannuskokko. Huomattava osa
Nissbackan asukkaista osallistui juhliin. Bussimatkoja järjestettiin joka
kesä Etelä-Suomen kaupunkeihin. Maatalousnaiset lopettivat toiminnan
1960-luvun puolivälissä. Maatalousnaisten pitkäaikaisena
puheenjohtajana toimi Kaino Honkanen. Toimintaa lähti jatkamaan 1966
Jokivarren Martat, joissa alkuun useita vuosia puheenjohtajan nuijaa
heilutti Helli Ijäs.

Jokivarren Jyske
Urheiluseura perustettiin syyskuussa 1960.
Vahvoja urheilulajeja Jyskeen toiminnassa olivat
mm. hiihto, lentopallo, jalkapallo ja
kuntourheilu. Jonkin aikaa myös paini kuului
lajivalikoimaan. Hiihtoa ovat vetäneet ainakin
Eino Kinnunen ja Reino Auvinen. Hiihtokilpailuja
sekä juoksu- ja hölkkäkilpailuja Jyske on
järjestänyt suuren määrän.
Tuloksia 60-luvun paikallislehdestä. Osa kisailijoista
liikkuu vieläkin kylän raitilla

Mm. Elannon hiihdot järjestettiin Jokivarren vanhalla koululla yli 20 vuoden
ajan. Lentopalloa veti alkuun Onni Riipinen. Puheenjohtajina alkuaikoina
toimivat Reino Lahtinen ja Reino Auvinen. Edellä mainittujen lisäksi
alkuaikojen kantavia voimia Jyskeen toiminnassa olivat mm Olavi Puskala,
Erkki Matinlassi, Inkeri Rajaharju ja Kake Myrttinen. Enimmillään jäseniä
Jyskeessä oli pitkälti toista sataa.

Nikinmäen Nuoret Kotkat
Kotkien nuorisotoimintaan osallistuttiin Nikinmäestä 70-luvulla Metsolan
Nuorten Kotkien puitteissa. Toimintaan kuului kesäleirejä mm Kukonnotkossa,
retkiä, pesäpalloharjoituksia Koivumäen koulun ja Jokivarren kentillä. Kerho
toimi Mikkolan nuorisotilassa. Nimimuutos tapahtui 80-luvun vaihteessa, kun
Mikkolaan perustettiin oma osasto. Toiminta tapahtui monien vuosien ajan
Koivumäen koululla ja Perhotien kentällä retkien ja leirien lisäksi.

Kirkko
Oma kirkko nissbackalaisille on ollut Tuusulan kirkko aina Helsingin
maalaiskuntaan liittymiseen, vuoteen 1954 asti. Rippikoulukin käytiin 1930ja 1930 luvuilla Tuusulan kirkolla, 2 viikkoa syksyllä ja 2 viikkoa keväällä.
1940-luvulla rippikoulun sai käydä Keravalla, mutta konfirmaatio tapahtui
edelleen Tuusulan kirkossa. Helsingin pitäjän kirkko oli kylämme kirkkona
1960-luvun lopulle, jolloin Korson kirkko valmistui ja Korson seurakunta
aloitti toiminnan.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulua on Nissbackassa pidetty aina 1940-luvun loppupuolelta lähtien.
Pitäjä oli Annikki Tompuri ja pitopaikka aluksi Sianravinto OY:n
muonamiehen talon yläkerrassa (nyk. Siirakuja) ja myöhemmin Vanhan
Lahdentien varressa. Enimmillään pyhäkoululaisia oli kolmisen kymmentä
lasta.

Korson VPK
Korson VPK (lainauksia Korson VPK:n 50v historiikista)
Vuoden 1865 kunnallisasetuksessa palotoimi oli määrätty kunnan
hoidettavaksi. Se rajoittui kuitenkin vain taajaväkisiin yhdyskuntiin, joten
syrjäkylillä oli tultava omin avuin; ämpärein, lapioin ja kirvein toimeen.
Sysäyksen Korson VPK:n perustamiseen antoi v. 1925 sattunut Korson
poikakodin palo. Perustava kokous pidettiin 24.11.1925. Palokunnan
kalustoa on hankittu matkan varrella pääasiassa talkootyönä.
Varainhankinta tapahtui pääasiassa huvitoiminnan avulla. Se järjesti
kesäjuhlia, tansseja ja näytöksiä. Suurta suosiota saavuttivat tanssit,
paikkaseudun ainoina huvitilaisuuksina.
VPK:n toiminta piti sisällään parhaimmillaan 30-, 50-luvuilla melkein kaiken
sen ajan harrastustoimintaan liittyvät asiat yleisurheilusta omalla kentällä
oman lehden julkaisemiseen. Helsingin maalaiskuntaan liittymisen jälkeen
1954 yhdistyvät Vierumäkeen perustettu Korson läntinen VPK ja Korson
VPK Korson VPK:si. Kolmas alueella toiminut palokunta oli 1958 perustettu
Suomen Väri- ja Vernissatehtaan TPK, joka lopetti toimintansa 70-luvulla.
Korson VPK:n saatua Helsingin maalaiskunnalta sopimuspalokunnan
oikeudet sen talous ja toimintaedellytykset paranivat huomattavasti.

Korson VPK toimii nykyisin Vantaan sopimuspalokuntana ja vastaa alueen
paloturvallisuudesta ym alaan kuuluvista velvoitteista. Talkootyöstä ja
vapaaehtoisuudesta ei silti ole päästy eroon.Jatkuvasti VPK:n toiminnassa
on ollut mukana myös nissbackalaisia.
Hupaisana muistona 30-luvulta on monien mieleen jäänyt T-Malli Ford –
paloauto, joka ei suostunut nousemaan suurimpia mäkiä etuperin, vaan ne
jouduttiin pakilla pörräämään.
Elokuvat
Korsossa oli elokuvateatteri, Korson Kino. Teatterin perusti Lauri Haikonen
1940. 1940- ja 1950-luvuilla elokuvissa käynti oli suosittu ajanviete.
Korsossakin pyöri viikon aikana 6-7 eri elokuvaa. Elokuvia oli kaikkina viikon
päivinä. Korson Kinossa oli tulipalo 1970-luvun alussa. Viimeinen elokuva oli
enteellisesti ”Liekehtivä torni”. Siihen päättyivät Korson elokuvat. Keravalle
perustettiin ensimmäinen elokuvateatteri Kino-Kino 1928. Toiminta loppui
kannattamattomana pulavuosiin. Keravalla oli myös Kino Jukola, jossa
näytännöt aloitettiin 1923 ja jatkuivat 1986 asti. Teatterirakennus paloi
1987. Keravalla oli myös Keskus-Kino (aiemmin Työväentalon juhlasali),
jossa näytäntöjä oli 1952 – 1988. Nissbackalaisia harmitti pahasti, jos tuli
mentyä kävellen tai pyörällä elokuviin ja näytäntö olikin loppuun myyty.

11. Vanhoja tiloja

Nissbackan talo
Nissbackan talosta on historiikissa kerrottu useammassakin kohdassa. Talo
muutti Keravalta Nissbackaan 1883-1886. Talosta Nissbacka on saanut
nimensä. Talon maat myytiin tonteiksi 1906.

Myyraksen talo

Suur-Tuusulan historiasta löytyy etäisimmät maininnat Meurin eli
Myyraksen talosta vuodelta 1700. Talo sijaitsi Ali-Keravan alueen
kaakkoiskulmassa Sipoon ja Helsingin pitäjän rajan yhtymäkohdassa suuren
valtatien varrella.

Tuolloin tila oli autio ja siihen haki viljelyoikeutta krouvari ja postitalon poika
Sakari Eskonpoika. Meuri oli alkuaan rälssitila ja myöhemmässä vaiheessa
augmentti. Meuri nimi johtui viereisestä Meuri-suosta.
Myyraksen kartano on 1700- ja 1800-luvulla ollut postitila, levähdyspaikka
Turun ja Pietarin välisellä matkalla. Ennen Myyraksen tilaa postitilana toimi
Myyraksen tilan eteläpuolella ollut Myhrkrogin tila. Myyraksen kartanolle on
perustettu torppa jo 1777. Torpan nimi oli Dalas, suomennettuna Talas.
Nykyisinkin kartanoa pitävä Ijäksen suku hankki tilan 1912, jolloin
rakennusmestari Antti Ijäs ja vaimonsa Olga Maria ostivat tilan. Tuolloin tilan
koko oli 1500 ha.
Kartanossa on eläimiä ollut koko ajan parhaaseen aikaan 30 lehmää, 16
hevosta, sikoja sekä pikkukarjaa. Pelloilla viljeltiin pääasiassa eläimille
heinää, mutta myöskin leipäviljaa sekä vähäisessä määrin vihanneksia.
Nykyisen päärakennuksen Antti Ijäs rakensi 1925.
Turvepehkutehdas kartanoon perustettiin 1920-luvun alussa. Osa koneista oli
uusia ja osa ostettiin Nybackan kartanosta. Parhaimmillaan tehdas työllisti 10
henkilöä ja vielä kuljetuksissa lisää.

Tehtaan tuotanto vietiin lähes
kokonaan Helsinkiin
rakennettaviin taloihin eristeeksi.
Sanotaan, että 1920- ja 1930luvulla rakennetuista Helsingin
taloista suuressa osassa oli
Myyraksen turve eristeenä.
Tehtaan aikana kartanossa oli 1-2
omaa kuorma-autoa.
Kartanon tallissa kasvatettiin
1930-luvulla myös ravihevosia.
Paras saavutus oli kolmas tila
Suomen mestaruusraveissa.
Ravikilpailuja pidettiin Tuusulassa
ja Helsingin Käpylässä.

Kartanon koneellistaminen alkoi 1932, jolloin hankittiin ensimmäinen
traktori, rautapyöräinen Fordson-merkkinen. Vuonna 1948 hankittiin
ensimmäinen kumipyörätraktori, Fordson Major merkiltään.
Ensimmäinen diesel-käyttöinen traktori tuli 1958.
Antti Ijäs rakennutti kartanoon oman pommisuojan 1930-luvulla. Mitä
ilmeisimmin se oli paikkakunnan ainoa pommisuoja. Suoja oli 10 x 10
metriä kooltaan. Siinä oli tulisija ja makuupaikat. Sodan aikana
pommisuojaa myös käytettiin varsinaiseen tarkoitukseensa.

Kartanon maille on sodan aikana pudonnut neljä pommia, joista yksi oli
palopommi, kaksi normaalia pommia, jotka räjähtivät aivan kettutarhan
vieressä ja yksi pommi oli suutari. Pikku pojat yrittivät suutaria pamauttaa,
mm lämmittämällä. Asia ei onnistunut, sen sijaan sapiskaa tuli
melkoisesti.
Antti ja Olga Marian jälkeen kartanoa isännöi Usko ja Elma Ijäs 1948
alkaen, sitten Veli ja Helli Ijäs 1964 alkaen ja vuodesta 1989 Tapio ja Päivi
Ijäs.

12. Vanhoja nikinmäkeläisiä
Oskar Engberg eli Engbergin pappa (1875 – 1955)
Oskar Engberg oli nuorena miehenä Pietarissa ja sotkeutui siellä
sosialistiseen luokkataisteluun tsaarin vallan aikana. Hänet pidätettiin
vallankumouksellista aineistoa sisältävien lentolehtisten hallussapidosta
ja sen seurauksena karkotettiin Siperiaan 1897.

Samaan paikkaan Siperiassa oli karkotettu jo hieman aiemmin Lenin,
josta tuli Venäjän mahtimies vallankumouksen jälkeen. Niin ikään sinne
oli karkotettu Leninin morsian, Nadeza Krupskaja. Engberg ystävystyi
Leninin ja Krupskajan kanssa. He tulivat niin läheisiksi ystäviksi että kun
Lenin ja Krupskaja vihittiin Siperiassa, oli Engberg sulhaspoikana ja piti
morsiamen huntua hääseremonian ajan. Oskar Engberg vapautui
Siperiasta vuonna 1900.
Oskar Engberg osti tontin 1900-luvun alussa Nissbackan talosta
syntyneistä tonteista. Pappa rakensi talon tontille (Jokivarren Essoa
vastapäätä, Helsinkiin päin). Hän oli ammatiltaan sorvari ja työskenteli
Valtion Rautateiden Pasilan konepajalla. Kerrotaan Leninin vierailleen
Engbergin papan talossa.
Edelleen kerrotaan, että kun uutta Sipoon-Korson tietä suunniteltiin, piti
tielinja kulkea Engbergin papan talon yli. Kuitenkin talon historiallisen
merkityksen vuoksi tielinjausta siirrettiin parikymmentä metriä
Helsinkiin päin ja näin talo säilyi. Pahaksi onneksi muutama vuosi tien
valmistumisen jälkeen joku sytytti talon palamaan. Nykyään taloa ei
enää ole.

Pappa oli paikkakunnalla monin
tavoin merkittävä henkilö. Hän oli
perustamassa Korson
Työväenyhdistystä ja jatkossa
monien vuosien ajan yhdistyksen
kantavia voimia. Jokivarren
kansakoulun johtokunnassa hän
toimi sekä jäsenenä että
puheenjohtajana. Myös
kunnanvaltuutettuna pappa toimi.
Pappa oli maailmanmies.

Engbergin talosta on jäljellä vain kellari.

Suomen lisäksi hän puhui sujuvasti venäjää ja ruotsia. 1930-luvun alussa
papan pihamaalla pidettiin suuria kesäjuhlia.
Papalla oli omenapuita melkoinen joukko. Pikkunaskaleilla oli tapana mennä
omenavarkaisiin, mm papan puutarhaankin. Yhtenä syksynä pappa ajatteli
yllättää varkaat kunnolla. Pappa keräsi omenia laatikkoon ja vei tien varteen.
Kun lapset menivät kouluun, pappa jakoi omenat lapsille, ettei tarvitse tulla
hämärissä.

Frans Backman
Frans Backman syntyi Talaksen torpan alueella (nyk. Laakson kesäpaikka
Vanhan Lahdentien varressa) 1885 eli hänen voidaan sanoa olleen
paljasjalkainen nissbackalainen. Hänen isänsä oli ammatiltaan seppä.
Frans kävi ensimmäiset vuodet
kiertokoulua ja Björkbackan koulun
valmistuttua hän kävi ylimmät
luokan siellä. Varsinaiselta
ammatiltaan Frans oli puuseppä ja
työpaikkana oli Valtion Rautatiet
Pasilassa. Frans avioitui 1908
Emilian kanssa. Pariskunta sai 4
poikaa ja lisäksi perheessä oli yksi
kasvattilapsi.
1920-luvulla perhe piti sekatavarakauppaa Krügerin talossa. Sieltä perhe
muutti Vihtiin ja edelleen Helsinkiin ja palasi 1930-luvun alussa
Nissbackaan, josta osti Sulolan talon. Vähitellen Frans lopetti ulkopuolella
työskentelyn ja ryhtyi hoitamaan pienviljelytilaa. Fransin ja Emilian poika
Gösta muutti vaimonsa Mirjamin kanssa Sulolaan 1950.

Herman Kansanen
Herman Kansanen, timpuri ammatiltaan, tuli Nissbackaan 1907. Hän osti
kaksi tonttia osuuskunta Toimelalta. Hinta oli 300 mk tontilta. Toiselle
tontille (Kulmala) hän rakensi talon, jossa edelleen asuu lapsen lapsi Aune
Kansanen. Toinen tontti (Tunturi) oli Sääskitiellä, aivan Nissbackan talon
vieressä. Sillä tontilla oli erinomainen kaivo, josta mm Nissbackan talo oli
nostanut vetensä. Samainen Herman Kansanen on rakentanut muutamia
muitakin taloja Nissbackaan, mm. Sirolan talo, Pitkäsen talo ja Lehtisen
talo).
Arvo Elo
Arvo Elo tuli Nissbackaan ennen
sotaa. He ostivat Jokiranta-nimisen
tilan (entisiä Talaksen torpan
maita) Lauri Leirimaalta. Arvo Elo
oli rakennusmestari ja hänellä oli
Helsingissä arkkitehtitoimisto ja
rakennusliike ennen Nissbackaan
tuloaan.

Syy Nissbackaan tuloon ja yli päätään maalle tuloon oli Elon tuhti olemus,
toista sataa kiloa painoa. Lääkäri oli todennut, että nyt on elämän tapoja
muutettava ja saatava painoa putoamaan. Paras lääke olisi liikkuminen ja
ruumiillisen työn tekeminen. Nissbackaan tulon myötä Elosta tuli maanviljelijä.
Nissbackassa hän asettui ensin joen länsipuolelle. Siirtoväen asutuksessa juuri
se osa maasta lunastettiin pois. Nissbackassa ollessaan Elo avioitui. Elo rakensi
joen itäpuolelle talon vuosina 1941 - 1942 ja muutti siihen. Talo oli Elon itse
suunnittelema ja piirtämä ja se oli erittäin moderni. Siinä oli tiettävästi
Nissbackan ensimmäinen sisä-WC, samoin autotalli ja sauna talon
pohjakerroksessa. Elolla oli Nissbackaan tullessaan Citroen-merkkinen auto.

Sodan aikana Elolla oli maatalon töissä venäläinen sotavanki, Ivan, joka sai
kulkea siviilivaatteissa. Ivan ei olisi sodan loputtua millään halunnut palata
Venäjälle. Sodan jälkeen Elo laajensi maanviljelyyn oheen muuta maataloutta.
Hän rakensi 2 kasvihuonetta, joissa viljeltiin tomaattia. Talossa oli hevonen,
lehmiä, kanoja, lampaita ja jokunen sikakin.

Arkkitehtitaitojaan Elo ei unohtanut, vaan piirsi Nissbackaankin
useamman talon piirustukset. Oman talonsa lisäksi mm. Häkkisen
kauppa, Matinlassin puusepänverstas (nyk. Seurakuntakoti), Ravon talo
Muurahaisentiellä ja Sipoon puolelle joen ja Honkasen väliselle alueelle
useampia taloja. Elo oli huomattava maanomistaja. Hän myi 1950-luvulla
huomattavan määrän tontteja sekä joen länsipuolelta että itäpuolelta.
Aimo ja Mailis Keto
Suuri maanomistaja 1940-luvulla Elon ohella Nissbackassa oli Aimo Keto
vaimonsa kanssa. He tulivat Nissbackaan 1944. Keto oli alun perin
ammatiltaan sorvari, mutta Nissbackaan tultuaan hän ryhtyi
maanviljelijäksi. Viljelysten lisäksi Kedolla oli kaksi hevosta, lehmiä ja
sonni. Keto asui nykyisen Vuokkotien ja Mehiläisentien kulmassa.

Vaimonsa kanssa hän omisti silloisen Koivistontien maa-alueista
suurimman osan, ehkä 40 hehtaaria. Tätä aluetta ei silloin varsinaisesti
laskettu kuuluvaksi Nissbackaan. Puhuttiin keravalaisen Nissilän talon
metsästä. Maa oli monin paikoin soista. Keto myi halkoja ja kuljetti niitä
ostajille omilla hevosillaan. Hän myi myös halukkaille suomaata
maanparannukseksi.

1940-luvun lopulla hän alkoi tonttien myynnin ja myi kymmeniä tontteja.
Osan maasta hän myi suurempana alueena Sorsa-nimiselle naiselle, joka
sitten myi maata pienempinä palstoina eteenpäin. Ennen eteenpäin
myyntiä Sorsa oli kuitenkin ottanut kiinnityksiä maa-alueeseen, eikä hän
maininnut siitä mitään ostajille.
Kuntavaihdoksen johdosta (Keravasta Helsingin maalaiskuntaan) tilanne
ei riittävän ajoissa kaikille ostajille selvinnyt, vaan he joutuivat
maksamaan kiinnitykset pankille. Nissbackasta Keto siirtyi Ali-Keravalle,
hieman Peltolan Pajasta Keravan suuntaan ja ryhtyi taksiautoilijaksi.

Lauri Leinala
Lauri Leinala suutarin poika Nurmijärveltä, Korven kylästä. Lauri oli töissä
Helsingissä autonkuljettajana. Nissbackasta hän osti kiinteistön Antti
Okkoselta (nykyisen Perhotien varrelta). Leinaloiden tulon jälkeen tien
nimi oli Leinalantie. Laurin vanhemmat, Teodor ja Wilhelmiina, muuttivat
Nissbackaan pian paikan ostamisen jälkeen

Leinalat, Naimi, Wilhelmiina, Lauri, Teodor ja Hilda. Talon toisen pään ostivat Carl Fredrik ja Elin Lönnblad. Leinalan
puoleinen pääty purettiin, kun Lainalan uusi talo oli valmis.

Lauri muutti vaimonsa kanssa Nissbackaan vasta 1950-luvun alussa,
jolloin he olivat jo saaneet uuden talon rakennettua.Lauri meni töihin
Peltolan Pajalle. Hän oli myös osa-aikainen maanviljelijä. Lauri oli
melkoinen ”Pelle Peloton”.

Hän osti esimerkiksi ikivanhan
kuorma-auton, lyhensi siitä rungon
ja teki traktorin. Peltotyöt,
kyntämiset ja äestämiset hän teki
sillä traktorilla. Pyörien päällä piti
pitää kitkaketjut, jottei työskentely
mennyt liikaa sutimiseksi.
Lauri Leinalan ”insiröimä” traktori

Sirenit
Karl ja Edla Siren ostivat Pohjois-Nissbackasta tontin 1903 (nykyiseltä
Lahnatieltä). Ennen Nissbackaan tuloaan he asuivat Helsingissä ja Karl
Siren oli töissä Stockmannilla. Sirenit rakensivat talon 1904-1908. Talossa
oli erittäin tilava tupa. Nissbackassa katsastettiin sopivaa rakennusta
kouluksi. Sirenin talo tuntui sopivalta, mutta Sirenit asuivat siinä. Niinpä
Karl Siren päätti rakentaa pienemmän talon asuinpaikaksi.

Sirenin vanhassa talossa pidettiin
Nissbackan koulua 1917-1922.
Jokivarren puukoulun valmistuttua
talossa ei ollut enää ympärivuotisia
asukkaita, mutta kesäasukkaita oli
monena kesänä. Sodan aikana talossa
pidettiin salatansseja. Sodan jälkeen
rakennus purettiin. Rakennuspaikan
vieressä kasvaa nykyään kaksi
ikivanhaa kuusta.
Puiden ikä on pikälti toista sataa vuotta, mahdollisesti noin 160 vuotta. Nykyään
hyvin lähellä samaa paikkaa asuu vanhan Karl Sirenin lapsenlapsi Karl Siren
vaimonsa Marjan kanssa.

Ahti Honkanen
Ahti Honkanen tuli Nissbackaan 1912
kolmen kuukauden ikäisenä. Tuolloin
Ahdin vanhemmat ostivat paikan, jolla
Ahti edelleenkin asuu. Ahti kävi
alakoulunsa Korsossa ja jatkoi
Jokivarren koulussa sen valmistuttua.
Koko ikänsä hän on asunut
Nissbackassa sota-aikaa lukuun
ottamatta. Hän on ollut monessa
mukana.
Tieasiat 1940-luvusta lähtien ovat olleet Ahdille jatkuva työmaa. Jo sotaaikana Ahti sai kokemusta tien rakentamisesta vetäessään 70 miehen
porukkaa tien teossa. Sodan jälkeen Ahti on toiminut useimmissa
Nissbackan tiehoitokunnissa erilaisissa vastuullisissa tehtävissä
puheenjohtajuuksista lähtien. Huolimatta merkittävistä saavutuksistaan
tiehoitokunnissa Ahdin vankka mielipide on, että yksikään tiehoitokunnan
jäsen ei ole toimesta erotessaan kiitosta saanut. Lain koukeroiden
ymmärtämisessä Ahti Honkanen on ollut paikkakunnan ykkösmies.

Hän on toiminut sekä kunnallisissa että kirkollisissa luottamustehtävissä
laajalla alueella. Ammatiltaan Ahti on ollut maanviljelijä sekä toisaalta
monitoimimies tie-, raja- ja maanmittausasioissa. Hän toimi mm.
maanmittaustoimitusten uskottuna miehenä 16 vuotta. Ahti Honkanen
on paikkakunnan tervaskanto, hän muistaa edelleen vanhat tapahtumat
kirkkaasti. Tämän historiikin tekemisessä tärkein yksittäinen tietolähde
on ollut Ahti Honkanen. Hän asuu edelleen (v. 1997) samalla paikalla
kuin tänne muuttaessaan.
Ahdilla oli kaksi veljeä, Aimo ja Heimo sekä sisar Kaino. Koko sisarussarja
on ollut erittäin aktiivisia vapaa-ajan harrastuksissa, joihin vetivät monia
muitakin nuoria mukaan. 1930-luvulla Honkasen mäellä on useana
vuonna poltettu komea juhannuskokko, jonne tuli kymmenittäin
muitakin ihmisiä viettämään kesäyön juhlaa.

Peltolan veljekset
Peltolan perhe muutti Järvenpäästä pohjois-Nissbackaan 1933. Isä
Peltola kävi töissä autokoritehtaalla Tapanilassa, Korsoon kävellen,
hiihtämällä tai pyörällä ja siitä junalla. Ensimmäinen auto perheeseen
hankittiin 1937. Perheen kaikki 4 poikaa kävivät koulun Nissbackassa,
supistetun koulun, jossa siis vain osa vuotta käytiin koulussa. Veljeksistä
Veikko, Martti ja Erkki vaikuttavat yhä Nikinmäessä. Aivan alkuun Paja oli
ainoastaan osapäivätyö, mutta muutamassa vuodessa muuttui
täysiaikaiseksi. Valtaosa Pajan tuotekehittelystä oli Veikko Peltolan
käsialaa. Kaikki veljekset toimivat Peltolan Pajan ” vetureina”
vuosikymmenien ajan.

Eläinharrastusta / Paul Krüger
Nora ja Paul Krüger muuttivat Nikinmäkeen 1946. He ostivat nyk. Siwaa
vastapäätä olevan kiinteistön, jossa 1900-luvun alkupuolella useat eri
henkilöt olivat pitäneet kauppaa. Rakennus on yhä (v. 1997) sama kuin
kauppojen aikana. Ulospäin näkyvin muutos oli länteen päin olevan
erkkerin purkaminen. Sisätiloja ja -seiniä on muuteltu ja yksi uusi huone
tehty.

Yhä muistona kauppa-ajoista on talon yhdessä sisäovessa tirkistysreikä,
josta ennen oven avaamista on voitu todeta, kuka oli tulossa kauppaan
asioimaan. Paul Krüger oli filosofian tohtori ja ammatiltaan Helsingin
Yliopiston eläintieteen museon konservaattori. Ammattiaan sivuten Paul
oli innokas eläinten ystävä ja harrastaja.

Jo kiinteistöä ostaessa Paul Krügerillä oli tähtäimessä aloittaa majavien
elintapojen tutkiminen ja samalla selvittää, voisiko majavia ryhtyä
tarhaamaan. Pian Nikinmäkeen saapumisen jälkeen Paul jostain Savon
maalta pyydysti useampia majavia ja toi ne Nikinmäkeen. Asuinpaikkana
majavilla oli vanha aittarakennus, jossa oli häkit, pesimäpaikat ja
vesialtaat. Paul Krüger sai majavat lisääntymään näissä sisätiloissa, mikä
oli ylen harvinaista.
Majavat kesyyntyivät kotioloissa ja varsinkin yksi niistä, Tusse nimeltään
tuli koko perheen lemmikiksi ja kävi sisällä Krügerien kodissa tekemässä
omia kepposiaan. Parhaimmillaan majavia oli parikymmentä kappaletta.
Paul Krüger lopetti majavaharrastuksen 1950-luvun alussa ja palautti
majavat luontoon, sinne mistä ne oli haettukin.

Krügerillä oli monia muitakin eläimiä, pääasiassa lintuja. Suomesta
toimitettiin Kanadaan teeriä. Ennen pitkää matkaa linnut olivat Krugerillä
valmistautumassa reissuun. Krügerillä on ollut fasaaneja, peltopyitä ja
viiriäisiä ja olipa niitä varten oma hautomokin. Niinikään Krügerillä oli
sopuleja.
Wivi Lönn
Wivi Lönn oli Suomen ensimmäisiä
naisarkkitehteja ja ensimmäinen, joka
perusti oman toimiston. Hän syntyi 1872 ja
valmistui arkkitehdiksi 1896. Nissbackassa
lastentarhanopettaja Aina Sirola omisti
Päivärinteen tilan (nyk. Simpukankujan
yläpään), jossa hänellä oli kesäasunto. Aina
Sirolan isä oli ostanut aikoinaan tontin
Toimelan lopputonttien huutokaupasta
1914. Aina Sirola myi 1938 maapalstan
lastentarhanopettaja Sigrid Gladille.

Wivi Lönn, joka oli Sirolan serkku, laati Gladille huvilan ja
saunarakennuksen piirustukset. Glad luopui kiinteistöstään 1942, jolloin
Wivi Lönn osti sen. Lönn viihtyi kesäasunnolla usein sisarensa kanssa. Wivi
Lönn myi kiinteistön veljentyttärilleen 1951 pidättäen itselleen elinaikaisen
nautintaoikeuden. Kesäasunto on suojelukohde. Nykyiset omistajat ovat
kunnostaneet rakennuksen täysin asuttavaan kuntoon.

Formulajuhlia Nikinmäessä! / Keke Rosberg
Asunto-osakeyhtiö Kuusimäentien valmistuttua Pistiäisentie 1:een 1971
eräs uusista muuttajista oli Keke Rosberg. Vaikka myöhemmin asuikin
ulkomailla pidettiin hänen asunnossaan Formulakisojen jälkeen usein
kansainvälisiä "jälkikisoja". Keke tunnettiin mukavana seuramiehenä,
jonka bileistä paikalliset muun mukavan lisäksi muistavat perinteisen
muovisaavillisen "jäämaitoa". Ei ole tietoa onko perinne vielä käytössä.
Taidetta kansainvälisellä tasolla / Rudolf Koivu
Nikinmäen, nimenomaan Keravanjoen varsien näkymiä ihaillaan
taidenäyttelyissä, joissa on Rudolf Koivun töitä esillä. Hän asui
vakinaisesti Helsingissä, mutta oleskeli 1920-luvulla usein Jokivarressa
nykyisen Lahden moottoritien alle jääneessä kasvatusvanhempiensa (
Salmensaari) mökissä ja kävi Korson ympäristössä maalailemassa mm
Keravanjokea. Historiikkimme kansikuva kuva on Rudolf Koivun
maalaama. Joessa oli ennen saari ja näkymä taulussa on saaresta
Honkasen sillalle päin.

Musiikkimaailma / Arthur Furman
1930-luvulla tunnettu kapellimestari Arthur Furman piti kesäpaikkanaan
Nissbackan taloa vastapäätä olevaa taloa.
Balettitaiteen tuulahdus / Seija Silfverberg
Suomen Kansallisoopperan baletin tanssijatar Seija Silfverberg asui 1950luvun alussa vuokralla silloisella Kuusitiellä (nyk. Siiratie). Silloiset
kulkuyhteydet Helsinkiin eivät kaikkein varmimpia olleet. Muutaman
kerran Seija mietti millä ehtii ajoissa näytökseen. Seijasta tuli
myöhemmin ensitanssija.
Hiihtoa kansainvälisessä tasolla / Antero Frantsi
Murtomaahiihdossa 1940-luvulla kansallisella ja kansainväliselläkin
tasolla huippuvauhtia piti Antero Frantsi. Parhain saavutus oli kolmas sija
Salpausselän hiihdoissa.

Elokuvan maailma / Valentin Vaala
1950-luvun puolivälissä tunnettu
elokuvaohjaaja Valentin Vaala asui
Nissbackassa. Hän haki rauhallista
elinympäristöä ja löysi sen pariksi vuodeksi
Nissbackasta. Hän asui Muurahaisentiellä.
Ainakin yhtä Vaalan ohjaamaa filmiä on kuvattu
Sulola-tilan pelloilla. Vaala ohjasi 39 pitkää
elokuvaa, mm. Hella Wuolijoen ”Niskavuoren
naiset”. Vaala sai kaikkiaan viisi Jussi-palkintoa.

Teatterin maailma / Urho Somersalmi
Ensimmäisten suomalaisten mykkäelokuvien
sankari ja Kansalliteatterin kantaviin voimiin
kuulunut Urho Somersalmi vaimoineen vietti
muutamia kesiä Talaksen torpasssa. Somersalmi sai
ensimmäisenä Suomessa kokea filmitähteyden
ihanuutta. Somersalmet päättivät uransa yhdessä
kaksoisitsemurhaan.

