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V. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus vuo-
desta 1902 on sisällykseltään seuraava: 

„Holhouslautakunnan -jäsenistä vuodelta 1901 oli Kamreeri Aksel Holhouslauta-
kunnan kokoon-

Rikberg arvan nojalla oikeutettu vuoden lopussa eroamaan Lautakun- pano. 
nasta ja Kamreeri Karl H. Lindholm kuoli sanotun vuoden joulukuun 
18 p:nä. Sittenkuin Kaupunginvaltuusto oli 17 p:nä joulukuuta 1901 
valinnut uudestaan Kamreeri Rikbergin ja 14 p:nä 1902 jäseneksi Kam-
reeri Lindholmin sijaan Ylitirehtööri Alexis Gripenbergin, on Lautakun-
taan vuonna 1902 kuulunut lähinnämainitut henkilöt sekä edellisestä vuo-
desta jälellä olevat Esittelijäsihteerit J . A. Nordman ja Michael Paqvalin. 
Sihteerintointa on edelleen hoitanut Nimituomari K. Anton Akerros. 

Holhouslautakunta on vuonna 1902 kokoontunut kerran viikossa, Lautakunnan kokoukset. 

paitsi kesä-, heinä- ja elokuulla, jolloin kokouksia on pidetty kaksi kertaa 
kuukaudessa, niin että kokousten lukumäärä on noussut 46:een. 

Lautakunnan kappale holhouskirjaa sisälsi 1902 vuoden alussa vh- Holhouksia ^ ja uskotunmie-

teensä 2 8 6 holhousta, joista 1 8 5 perustui määräykseen sekä 3 0 uskotun- hentoimia. 

miehentoimeen. Ne jäljennökset holhouskirjasta, jotka Lautakunta vuo-
den kuluessa on saanut Raastuvanoikeudesta 1901 vuoden jälki- ja 1902 
vuoden edelliseltä puoliskolta, ovat sisältäneet 96 holhousta ja 20 usko-
tunmiehentointa. Niistä 382 holhouksesta ja 50 uskotunmiehentoimesta, 
jotka siten on ollut holhouskirjaan merkittynä, on kuitenkin erinäisistä 
syistä vuoden kuluessa poistettu 35 holhousta ja 10 uskotunmiehentointa. 
Tämän johdosta oli Lautakunnan kappaleessa holhouskirjaa 1902 vuoden 
lopussa kaikkiaan 347 holhousta, joista 205 perustui määräykseen ja 142 
oli lakimääräisiä holhouksia, sekä sen ohessa 40 uskotunmiehentointa. 

1902 vuoden kuluessa kaupungin ruotsalais-suomalaisesta ia saksa- Kuolinpesiä ja r ° . . . . holhottavia 

laisesta lutherilaisesta seurakunnasta tulleet luettelot näihin seurakuntiin lapsia, 
kuuluvista kuolleista henkilöistä, joiden jälkeen jääneille alaikäisille lapsille 
ehkä olisi määrättävä holhooja, sisältävät 239 sellaista henkilöä ja käsittävät 
seuraavat ajat, ruotsalais-suomalaisen seurakunnan luettelo vuoden 1901 
ja alkupuolen vuotta 1902 sekä saksalaisen seurakunnan luettelo jälki-
mäisen puolen vuotta 1901 ja alkupuolen vuotta 1902. Kaupungin Raha-
toimikonttorista saatujen tietojen nojalla on Lautakunta katsonut 38:11a 
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mainituista kuolinpesistä olevan niin paljon varallisuutta, että alaikäisten 
omaisuuden hallinnosta olisi tehtävä tili. Kaartin, metodisti-episkopaali-
sesta ja roomalais-katolisista kaupungin seurakunnista ei Lautakunta ole 
saanut luetteloa kuolleista henkilöistä, jotka ovat jättäneet jälkeensä hol-
hottavia lapsia, ja kaupungin kreikkalais-venäläinen seurakunta on sama-
ten kuin ennenkin myös vuodelta 1902 ollut antamatta sellaista luet-
teloa. 

Lautakunnan Vuoden kuluessa on Lautakunta hankkinut holhoojan määräyksen 
toiminta. 

taikka Lautakuntaa on kuultu holhoojan määräyksestä 30:ssä ja uskottu-
jen miesten määräyksestä 27:ssä tapauksessa sekä 18 täysvaltaisen henki-
lön asettamisesta holhoojan valvonnan alaiseksi ja 2:n sellaisen valvonnan 
alaisena olevan henkilön vapauttamisesta siitä sekä 8:sta kysymyksestä, jotka 
koskivat vanhempain erottamista alaikäisten lastensa kasvattamisen oi-
keudesta holhouslain 57 §:n nojalla. 

Niinikään on Lautakunta, mainitun lain 39 ja 40 §:n mukaan, anta-
nut lausuntoja 20:stä erityisestä holhottavan kiinteimistön myymistä ja 
6:sta sellaisen kiinnittämistä koskevasta asiasta sekä käsitellyt l:n kysy-
myksen kiinteän omaisuuden hankkimisesta vastiketta vastaan ja 2 kysy-
mystä lainan ottamisesta vajavaltaisen puolesta. 

Elokuun 19 p:nä 1898 annetun holhouslain 48 §:n säännöksen no-
jalla on Lautakunta 5:ssä tärkeämmässä hallintoasiassa avustanut holhoo-
jaa neuvoilla, jota paitsi Lautakunta siitä tehdystä pyynnöstä on antanut 
asianomaiselle holhoojalle neuvoja ja osotuksia useissa vähemmän tärkeissä 
asioissa. 

ilmoituksia Niistä holhoojista ja uskotuista miehistä, jotka holhouslain 51 ja 70 
tilinteon laimin-

lyömisestä. §:n mukaan ovat olleet velvolliset Lautakunnalle antamaan tilin holhotta-
vainsa omaisuuden hallinnosta, on 19 määrättyä ja 30 lakimääräistä hol-
hoojaa sekä 3 uskottua miestä laiminlyönyt säädetyssä ajassa täyttää tä-
män velvollisuuden. Lautakunta on sentähden, holhouslain 53 §:n sään-
nöksen mukaan, ilmoittanut heidän laiminlyöntinsä Raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, jolloin Lautakunta mainitun lain 54 §:n 2 mo-
mentin mukaan on velvoittanut asianomaiset holhoojat oikaisemaan hei-
dän antamiansa tilejä taikka heiltä vaatinut tietoja ja todistuksia, on 
Lautakunnan osotuksia ja määräyksiä noudatettu muissa paitsi 4 tapauk-
sessa, joista Lautakunnan sentähden on ollut pakko tehdä ilmoitus tuo-
mioistuimelle. Yhdessä näistä tapauksista valittiin sitten uskottu mies 
holhottavain puolesta ajamaan moitetta annetusta tilistä. Paitsi mai-
nituissa 4:ssä tapauksessa on Lautakunta l:ssä tapauksessa tehnyt esityk-
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sen asianomaisen holhoojan velvoittamisesta joko, holhouslain 43 §:n sään-
nöksen mukaisesti, varmoihin arvopapereihin taikka muulla sanotussa §:ssä 
mainitulla tavalla sijoittamaan holhottavain varat heidän nimiinsä taikka 
varoista asettamaan Lautakunnan hyväksymän vakuuden, niinkuin siitä on 
säädetty sanotun lain 56 §:ssä. 

40:stä holhouksesta on Raastuvanoikeus, Lautakunnan esityksestä, 
määrännyt, että seuraavat tilit hallinnosta saavat käsittää yhtä vuotta 
pitemmän ajan", 

VI. Terveyslautakunta. 

Kun sekä Terveyslautakunnan antama vuosikertomus vuodesta 1902 
että myöskin Marian sairaalan johtajan Tri Sieversin laatima kertomus 
sanotusta sairaalasta samalta ajalta on erikseen painettu, otetaan niistä 
tähän, jälempänä seuraaviin taululiitteisiin ainoastaan eräitä tilastollisia ja 
taloudellisia tietoja. 

25 


