Teimme onnistuneen ja hauskan
matkan Antreaan Hutrin suvun juurille.
Matka alkoi Riihimäeltä aamulla 26.7
kello viisi. Kaikki heräsivät matkaan.
Väkeä poimittiin mukaan Karavaanilta
ja Lahdesta. Vaalimaan raja-asemalta
tulivat viimeiset kyytiin. Kuskimme
Mika Jokinen ja Anneli Heinola
yhdessä miehensä Jaakon kanssa
opastivat meitä propuskojen kanssa ja
rajan yli mentiin kommelluksitta.
Viipurissa poikettiin Karuselli
tavaratalossa matkaeväitä ostamassa.
Saimme Viipurissa pari matkalaista
lisää. Kuski ajelutti meitä kaupungilla
ja kertoili asiantuntevasti kaupungin
taloista ja muista kiinnostavista
kohteista. Monreposin puiston portilla
otettiin pakolliset valokuvat, ja
ihmeteltiin vihkiparien määrää, jotka
kävivät puistossa osana hääseremoniaa.
Viipurin linnassa käytiin ja osa meistä
kiipesi torniin maisemia ihailemaan.
Kauppahallista löytyi ostettavaa:
kristallia, pellavaa ja luutia. Viipurin
kaupunki oli siisti ja viihtyisän
näköinen paikka. Kukkaistutuksia oli
siellä sun täällä. Aurinko muisti myös
meitä paisteellaan
Matka jatkui Muolaalle Kuusa
motelliin. Kävimme Äyräpään
taistelupaikan muistomerkillä
laskemassa Sukuseuran kukkalaitteen
ja Vuoksen rantamaisemia
katselemassa. Jaakko Heinola kertoi
meille Äyräpään taistelun historiaa.
Kauniita maisemia katsellessa tuntui
uskomattomalta, kuinka paljon miehiä
meni molemmin puolin. Taas mentiin
autoon ja ”hyppely” bussilla alkoi
motelliin. Kymmenen kilometrin matka
kesti noin puoli tuntia

Illallisen jälkeen oli sukuseuran oma
karaoke ilta. Mikrofonien ( kaksi
kappaletta ) ympärillä oli tungosta.
Laulu jatkui yli puolen yön.
Aamulla jatkettiin matkaa Antreaan.
Tali – Ihantalan taistelupaikka oli
matkan varrella Antreaan ajettaessa.
Kauniit kukkaniityt olivat nyt
vallanneet taistelupaikan. Jaakko kertoi
täälläkin ratkaisutaistelujen historiaa
Matkalla käveltiin Kuukaupin vanhaa
siltaa Vuoksen yli. Sieltä Vuoksen
rannalta katseltiin itsellemme
mökkitontteja.
Antreassa kirkon raunioiden
muistomerkillä laskettiin kukkalaite.
Vanhaa hautausmaata tutkittiin
löytyisikö isovanhempien hautakiviä.
Anneli, Sari ja Raimo lähtivät taksilla
Vuoksenrantaan. Me muut linja-autolla
kohti Liikolaa. Matka tyssäsi jonkin
varikon portille. Vartijat laittoivat
meidät kävelylle takaisin päin ja kuski
sai luvan kääntää bussin varikon
pihassa. Emme olleet moksiskaan
tapahtumasta ja päätimme mennä
Pähkjärven vanhan lentokentän
muistomerkille. Hutrin suvun kantaisän
asuinpaikalla myös pysähdyttiin.
Sisareni Helkan opastuksella pieni
ryhmä, Risto, Arja, Leo kameroineen,
Timo ja Virpi, yritimme etsiä isäni
kotipaikkaa Varikselasta. Lähes pari
tuntia samoilimme tien varren metsiä.
Tällä kertaa mitään ei löytynyt. Ehkä
sitten vielä kerran pitää tulla
etsimään…. Kaikki osasivat bussille
takaisin sovittuna aikana.. Viipurissa
pyöreän tornin ravintolaan oli tilattu
ruokailu. Mahat täynnä lähdettiin
ajamaan takaisin kotiin. Nytkin rajan
ylitys onnistui nopeasti.
Risto Hutri.

