
XI. Sovintolautakunta. 

Tämä lautakunta ei ole antanut erityistä selontekoa, jota vastoin 
köyhäinasianajaja toiminnastaan vuoden aikana on antanut suomennettuna 
näin kuuluvan kertomuksen: 

„Vuonna 1903 on käyntien luku kaupungin köyhäinasianajajan luona oikeudenimki-
noussut kaikkiaan 3,730. Tämä jakaantuu eri kuukausina seuraavasti: J°lta" 

tammikuussa. 
helmikuussa . 
maaliskuussa. 
huhtikuussa . 
toukokuussa . 
kesäkuussa 
heinäkuussa . 
elokuussa . . 
syyskuussa 
lokakuussa 
marraskuussa 
joulukuussa . 

25 työpäivänä 333 käyntiä 
24 „ 314 
25 „ 341 
24 „ 271 
25 „ 289 
24 „ 297 
27 „ 288 
26 „ 327 
26 „ 306 
27 „ 328 
25 „ 349 
25 „ 287 

siis 303 työpäivänä 3,730 käyntiä 

joka tekee keskimäärin yli 12 käyntiä päivässä. 
Suurin osa köyhäinasianajajan vuoden kuluessa käsittelemiä juttuja Asiain laatu, 

ja asioita oli velkajuttuja, työpalkkariitoja, riitoja isännän tahi työnanta-
jan kanssa, vuokrariitoja ja avioriitoja sekä kunnianloukkausjuttuja. Useim-
mat näistä jutuista ovat kuitenkin joko hyvällä sovitut tahi ainoastaan 
antaneet aihetta neuvojen ja tietojen antamiseen. 

Luonakävijäin suureen lukuun nähden on ainoastaan ne jutut ja asiat Diaariin merkit-

voitu merkitä diaariin, jotka ovat johtaneet oikeudenkäyntiin tahi joissa yJ 

oikeudenkäynti on näyttänyt olevan välttämätön. Tämän johdosta on 
vuonna 1903 diaariin merkittyjen asiain lukumäärä ainoastaan 137. — 
Oheenliitetty taulu (taululiite N:o 161) osottaa näiden juttujen laadun ja 
niiden käsittelyn. 



XI. Sovintolautakunta. 

Vuonna 1903 diaariin merkityistä asioista tuli: 

tammikuussa 
helmikuussa, 
maaliskuussa 
huhtikuussa. 
toukokuussa 
kesäkuussa . 
heinäkuussa, 
elokuussa 
syyskuussa . 
lokakuussa . 
marraskuussa 
joulukuussa . 

14 asiaa 
H * 

12 „ 
6 „ 

18 „ 
15 „ 
8 „ 
6 „ 

H * 
11 „ 

7 „ 
15 „ 

Summa 134 asiaa 

Ratkaistuja asi- Kuten ylläolevasta taulusta näkyy on 55 juttua ratkaistu oikeuden-
käynnillä. Näistä on 45 voitettu kokonaan, 2 osaksi sekä 7 menetetty, 
mitä paitsi yhden jutun päätös on tuntematon. 

Muuten olen hoitanut virkaa samalla tavalla ja samojen periaattei-
den mukaan, kuin ennenkin ja jotka ovat lähemmin mainitut kertomuk-
sessani vuodelta 1896". 


