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Sotamies Blikst - eräs asemalainen
Kangasalan Aseman satavuotiseen historiaan mahtuu monenmoista kulkijaa, asemalaisia 
persoonallisuuksia laidasta laitaan. 

Varmasti omalaatuisimpiin asemalaispersoonallisuuksiin kuuluu entinen sotamies Johan 
Kustaanpoika Blikst, joka myöhemmin käytti sukunimeä Haavisto. Hän asui joitakin vuosia 
Asemalla 1900-luvun alussa. 

Sotamies Johan Blikst syntyi Kangasalla vuonna 1871 ja asui eri puolilla pitäjää koko ikänsä 
lukuunottamatta seitsemän vuoden ajanjaksoa Suomen Rakuunarykmentissä Lappeenrannassa 
vuosina 1892-99. Hänen olisi kuulunut palvella vain kolme vuotta, mutta aresti- ja vankilareissut 
toivat yli toisen mokoman lisää. 

Johan Blikst oli oman aikansa häirikkö ja kepposten tekijä. Hänen toilauksensa tulivat niin 
tunnetuksi, että niistä julkaistiin tuolle ajalle tyypillinen vihkonen nimeltä Suomen rakuuna Johan  
Blikstin elämänkerta. 

Kun Blikst vapautui rakuunarykmentistä, hän rakensi pirtin Asematien varteen nykyiselle Saaren 
tontille. Rakennustarpeet hän kuljetti kelkalla kirkolta rakennuspaikalle. Hän eleli Asemalla  
viitisentoista vuotta vaimonsa Kustaavan kanssa. Avioliiton hän oli solminut joulukuussa 1900. 

Johan Blikstin Asemalla asumisesta ei ole muita tietoja kuin sen päätös: hänen pirttinsä palaminen. 

Vaimo Kustaava valitteli, että tuvassa oli luteita ja torakoita aivan tuhottomasti. Blikst keksi  
ongelmaan aivan yksinkertaisen ratkaisun, hän tuikkasi pirttinsä tuleen ja meni vaimonsa kanssa 
läheiselle mäelle katselemaan roihua. Mukaan otettiin evääksi syötävä taikinapytty. 

Tulipalo sattui vuonna 1915. Tiedossa ei ole, millaisen rangaistuksen Blikst sai tuhopoltostaan, vai 
saiko ollenkaan. Kustaava ainakin erosi hänestä ja muutti pois pitäjästä. Kai hän sai lopulta 
tarpeekseen hullusta miehestään. 

Mutta oliko Johan Blikst hullu? Sitä mieltä ei ollut aikoinaan rakuunarykmentin lääkäri. Tämä oli  
antanut sotamies Blikstistä lausunnon, jonka mukaan: "Ei hän ole hullu, mutta ylenannettu". 

Pirttinsä polton jälkeen hän eleli vielä Kangasalalla ja kertoili markan maksusta kepposistaan 
Lappeenrannan Rakuunarykmentissä. Hän kuoli vuonna 1929. 
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