
V. Holhouslautakunta. 

„Holhouslautakunnan jäsenistä vuodelta 1902 oli Ylitirehtööri Alexis Holhouslauta-
kunnan kokoon-

Gripenberg vuoden lopussa vuorossa erota Lautakunnasta, mutta koska pano. 
Kaupunginvaltuusto 16 p:nä Joulukuuta 1902 uudelleen valitsi Ylitireh-
tööri Gribenbergin jäseneksi Lautakuntaan vuosiksi 1903—1906, ovat Lau-
kuntaan vuonna 1903 kuuluneet hän sekä edellisestä vuodesta jälellä ole-
vat Kamreeri Axel Rikberg ja Esittelijäsihteerit J . A. Nordman ja Mi-
kael Paqvalin. Mutta sen jälkeen kuin esittelijäsihteeri Paqvalin oli muut-
tanut pois paikkakunnalta, on Kaupunginvaltuusto 3 p:nä Helmikuuta 1903 
Lautakunnan jäseneksi hänen sijaansa 1904 vuoden loppuun asti valinnut 
Esittelijäsihteeri F. Stjernvallin. Lautakunnan sihteerinä on edelleen ollut 
Nimituomari K. Anton Äkerroos. 

Holhouslautakunta on vuonna 1903 kokoontunut kerran viikossa Lautakunnan kokoukset. 

paitsi Kesä-, Heinä- ja Elokuulla, jolloin kokouksia on pidetty kaksi ker-
taa kuukaudessa, niin että kokousten lukumäärä on noussut 45:een. 

Lautakunnan kappale holhouskiriaa sisälsi 1903 vuoden alussa yh- n°iIiouksia J'a 
uskotunmiehen-

teensä 3 4 7 holhousta, joista 2 0 5 perustui määräykseen ja 1 4 2 oli lakimää- toimia, 

räisiä holhouksia, sekä sen ohessa 40 uskotunmiehentointa. Raastuvanoi-
keuden pitämästä holhouskirjasta on vuoden kuluessa Lautakunnan luette-
loon otettu 1902 vuoden jälki- ja 1903 vuoden edellisellä puoliskolla tulleita 
kaikkiaan 53 holhousta ja uskotunmiehentointa. Niistä 440 holhouksesta 
ja uskotunmiehentoimesta, jotka siten vuonna 1903 on ollut holhouskir-
jaan merkittynä, on kuitenkin erinäisistä syistä vuoden kuluessa poistettu 
70. Tämän johdosta oli Lautakunnan kappaleessa holhouskirjaa 1903 vuo-
den lopussa kaikkiaan 370 holhousta ja uskotunmiehentointa, niistä 333 
holhousta, joista 202 perustui määräykseen j-a 131 oli lakimääräisiä hol-
houksia, sekä 37 uskotunmiehentointa. 

1903 vuoden kuluessa on Lautakunta kaupungin ruotsalais-suomalai- Kuolinpesä ja x ° holhottavia 

s e n j a saksalaisen f lutherilaisen seurakunnan pastorinvirastoilta saanut sää- lapsia, 

detyt luettelot näihin seurakuntiin kuuluneista 1902 vuoden jälki- ja 1903 
vuoden alkupuoliskolla kuolleista jäsenistä, joiden jälleenjääneille alaikäi-
sille lapsille ehkä olisi määrättävä holhooja; ja kaupungin rahatoimikontto-
rista saatujen tietojen nojalla Lautakunta on katsonut 23:11a mainituista kuo-
linpesistä olevan niin paljon varallisuutta, että alaikäisten omaisuuden 
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hallinnosta olisi tehtävä tili. Kaartin, metodisti-episkopaalisesta ja rooma-
lais-katoolisista seurakunnista ei Lautakunta sitä vastoin ole saanut sellaisia 
luetteloita ja kaupungin kreikkalais-venäläisen seurakunnan pastorinvirasto 
on samaten kuin ennenkin myös vuodelta 1903 ollut sellaista antamatta. 

Lautakunnan Vuoden kuluessa on Lautakunta hankkinut holhooian määräyksen 
toiminta. ° J 

taikka Lautakuntaa on kuultu holhoojan määräyksestä 42:ssa ja uskottu-
jen miesten määräyksestä 32:ssa tapauksessa sekä 11 täysivaltaisen henki-
lön asettamisesta holhoojan valvonnan alaiseksi ja l:n sellaisen valvonnan 
alaisena olevan henkilön vapauttamisesta siitä sekä 22:sta kysymyksestä, 
jotka koskivat vanhempain erottamista alaikäisten lastensa kasvattamisen 
oikeudesta holhouslain 57 §:n nojalla. 

Niinikään on Lautakunta, mainitun lain 39 ja 40 §:n mukaan, anta-
nut lausuntoja 17:stä erityisestä holhottavan kiinteimistön myymistä ja 
16:sta sellaisen kiinnittämistä koskevasta asiasta, joista ensinmainituista 
asioista 1 myöskin on käsittänyt sopimuksen tekemistä osakeyhtiöstä, sekä 
käsitellyt 2 kysymystä kiinteän omaisuuden hankkimisesta vastiketta vas-
taan, 1 holhokin kiinteistön vuokralle antamisesta, 5 kysymystä lainan 
ottamisesta vajavaltaisen puolesta ja 1 vastuun ottamisesta toisen velan 
puolesta. 

Holhouslain 48 §:n säännöksen nojalla on Lautakunta 3:ssa tärkeäm-
mässä hallintoasiassa avustanut holhoojaa neuvoilla, jota paitsi Lautakunta 
tehdystä pyynnöstä on antanut asianomaisille uskotuille miehille 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 29 määrättyä ja 17 lakimääräistä hol-
hoojaa sekä 6 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 määrä}'ksiä noudatettu muissa paitsi 1 tapauk-
sessa, josta Lautakunnan sentähden on ollut pakko tehdä ilmoitus Raas-
tuvanoikeudelle. — 28 holhouksesta on Raastuvanoikeus, Lautakunnan esi-
tyksestä, määrännyt, että tilit niiden hallinnosta vastedes saavat käsittää 
pitemmän ajanjakson kuin yhden vuoden." 


