
Hutrin sukuvaakuna
Vaakunakilpi jakaantuu kolmeen kenttään. Yläkentän oikeassa puoliskossa on
hopeanvärisellä pohjalla Pyhän kolminaisuuden symboli. Se kertoo uskosta, joka on
vuosisatojen ajan ohjannut suvun elämää. Hopea ja yläkenttien välinen aaltoviiva
symboloivat suvun kotiseudun järviä. Toisen Yläkentän punainen ja alakentän musta
väri kuvastavat karjalaisuutta sen kaikissa muodoissaan. Alakentässä on mustalla
pohjalla ihmisen elämää symboloiva professori Armas Hutrin veistämä taideteos
Aurinkolaiva. Sen rungon päällä olevat rakennelmat kuvaavat ihmisen elinvaiheita:
lapsuutta, nuoruutta, työikäistä aikuisuutta sekä työelämästä jo irrottautuvaa seestyvää
vanhuutta. Laivan runko kohoaa kaartuen ylöspäin kääntyen jyrkästi kohti kilven
keskustaa. Keulan päällä ovat ihmisen elämäntyöt, ylimpänä sydämen muotoinen

Sukutapaamisia

Ensimmäinen merkintä Hutri-nimestä
esiintyy Jääsken seurakunnan
kirkonkirjoissa vuodelta 1555. Jääsken
Pähkjärvellä on silloin asunut Hutri
Thomasson. Hutreja mainitaan samoissa
kirkonkirjoissa Lauri Hutri v.1558 ja
Kaubi Hutri v. 1569. Tietoja puuttuu
vuosilta 1569-1620.
Suvun historia alkaa vuodesta 1620,
jolloin merkintöjen mukaan Jääsken
Pähkjärvellä syntyi Henrig Hutri. Henrig
Hutria pidetään suvun kanta-isänä.
Suvun vaiheet Antreassa alkavat
Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen.

Jääsken seurakunta jakaantui
rajankäynnin yhteydessä kahtia. Venäjän
rajan taakse  jäävään eteläiseen osaan
perustettiin Antrean seurakunta.
Sukutietojen tarkkuus ja määrä parani,
kun Antrean kirkkoherra Samuel
Alopaeus aloitti luetteloiden pitämisen
kastetuista, vihityistä ja haudatuista.
Sodan jälkeen Hutrit siirtyivät muiden
antrealaisten mukana Etelä-Hämeen
kuntiin: Hämeenlinnaan, Janakkalaan,
Hausjärvelle, Riihimäelle ja Lopelle.

Ajatus sukuseuran perustamisesta
syntyi vuonna 2001 valmistuneen
sukukirjan teon aikana. Kirjan tietojen
hankinnan yhteydessä syntynyt aito
yhteishenki ja innostus loi hyvän
lähtökohdan sukuseuran
perustamiseen. Hutrin sukuseura
perustettiin Hausjärvellä 15. 09. 2001
sukukirjan julkaisemisen yhteydessä
pidetyssä sukutapaamisessa. Seuran
nimeksi valittiin Hutrin Sukuseura ry
Koti  paikkana Riihimäki ja
toimialueena koko Suomi. Sukuseura

on hyväksytty Karjalan Liitto ry:n
jäseneksi.
Seuran tarkoituksena on koota niin
läheistä kuin kaukaisempaakin Hutrin
sukua yhteen. Seuran toiminnan
perustana on kerran vuodessa
pidettävän vuosikokouksen yhteydessä
oleva sukutapaaminen. Tapaamiset
pyritään pitämään aina eri
paikkakunnilla.
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