
V, Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan vuodelta 1904 antama kertomus on sisällyk-
seltään seuraava: 

„Holhouslautakunnan jäsenistä vuonna 1903 oli puheenjohtajan, Lautakunnan 
jäsenet. 

Esittelijäsihteeri J. A. Nordmannin vuoro erota Lautakunnasta, mutta 
kun Raastuvanoikeus Lokakuun 1 p:nä 1903 määräsi hänet edelleen vuo-
sina 1904—1907 olemaan Lautakunnan puheenjohtajana, ovat tämän jäse-
ninä vuonna 1904 olleet hän sekä edellisestä vuodesta jälellä olevat jäse-
net Kamreeri Axel Rikberg, Ylitirehtööri Alexis Gripenberg ja Esittelijä-
sihteeri Fredrik Stjernvall. Lautakunnan sihteerin tointa on edelleen 
hoitanut Nimituomari K. Anton Akerros. 

Samaten kuin edellisinä vuosina on Holhouslautakunta myös vuonna Lautakimnan 
^ kokoukset. 

1904 kokoontunut kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuulla, jolloin 
kokouksia on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa. Tämän johdosta ja 
kun yksi ylimääräinen kokous pidettiin, nousi kokousten luku 44:ään. 

Lautakunnan kappale holhouskiriaa sisälsi 1904 vuoden alussa yh- . Holhouksia 
x x ° ° ja uskotunmie-

teensä 333 holhousta, joista 202 perustui määräykseen ja 131 oli lain hentoimia. 
määräämää holhousta sekä 37 uskotunmiehen tointa. Raastuvanoikeuden 
pitämästä holhouskirjasta on vuoden kuluessa Lautakunnan kappaleeseen 
merkitty 1903 vuoden jälkimäisellä ja 1904 vuoden edellisellä puoliskolla 
lisäksi tulleina yhteensä 67 holhousta ja uskotunmiehen tointa. Niistä 
437 holhouksesta ja uskotunmiehentoimesta, jotka siten on ollut holhous-
kirjaan merkitynä, on kuitenkin erinäisistä syistä vuoden kuluessa pois-
tettu 49. Tämän johdosta oli Lautakunnan kappaleessa holhouskirjaa 1904 
vuoden lopussa kaikkiaan 388 holhousta ja uskotunmiehen tointa, jakaan-
tuen 346 holhoukseen, joista 212 perustui määräykseen ja 132 oli laki-
määräisiä holhouksia, sekä 42 uskotunmiehentoimeen. 

1904 vuoden kuluessa on Lautakunta kaupungin ruotsalais- suoma- Kuolinpesiä ja L ° holhottavia 

laiselta ja saksalaiselta luterilaiselta seurakunnalta saanut vastaanottaa lapsia, 
säädettyjä luetteloita niistä vuosien 1903 jälkimäisellä ja 1904 edellisellä 
puoliskolla kuolleista näiden seurakuntain jäsenistä, joiden jälkeen jää-
neille alaikäisille lapsille mahdollisesti oli määrättävä holhooja; ja on 
Lautakunta katsonut 23:11a mainituista kuolinpesistä olevan niin paljon 
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varallisuutta, että alaikäisten omaisuuden hallinnosta olisi tehtävä tili. 
Kaartin, metodisti-episkopaalisesta ja roomalais-katolisesta seurakunnasta 
ei Lautakunta sitä vastoin ole saanut näitä luetteloita ja kaupungin kreik-
kalais-venäläinen seurakunta on samaten kuin ennenkin myös vuodelta 
1904 ollut antamatta sellaista luetteloa. 

Lautakunnan Vuoden kuluessa on Lautakunta hankkinut holhooian määrävksen 
toiminta. . J 

taikka on sitä kuultu tässä asiassa 34:ssä tapauksessa ja uskottujen miesten 
määräyksestä 29:ssä tapauksessa sekä kuulta 6 alaikäisen henkilön aset-
tamisesta holhoojan valvonnan alaiseksi ja l:n sellaisen valvonnan alai-
sena olevan henkilön vapauttamisesta tästä, sekä I2:ssa kysymyksessä, 
jotka koskivat vanhempain erottamista alaikäisten lastensa kasvattamisen 
oikeudesta. 

Niinikään on Lautakunta, holhouslain 39 ja 40 §§:n mukaan, antanut 
lausuntoja 13:sta holhottavan kiinteimistön myymistä ja 13:sta alaikäisen 
omistaman kiinteimistön kiinnittämistä koskevasta asiasta, joista viime-
mainituista 1 on sisältänyt myös torppakontrahdin teon, sekä käsitellyt 
l:n kysymyksen kiinteän omaisuuden hankkimisesta vastiketta vastaan 
ja 2 kysymystä lainan ottamisesta vajavaltaisen puolesta. 

Sanotun 48 §:n säännöksen nojalla on Lautakunta 2:ssa tärkeäm-
mässä hallintoasiassa avustanut holhoojaa neuvoilla, jota paitsi Lautakunta 
on antannt asianomaiselle holhoojalle neuvoja useissa vähemmän tärkeissä 
asioissa. 

ilmoituksia Niistä holhoojista ja uskotuista miehistä, jotka holhouslain 5 1 ja 7 0 

lyömisestä §§:n mukaan ovat olleet velvolliset Lautakunnalle antamaan tilin holhot-
tavaansa omaisuuden hallinnosta, on 18 määrättyä ja 16 lakimääräistä 
holhoojaa sekä 17 uskottua miestä laiminlyönyt säädetyssä ajassa täyttää 
tätä velvollisuutta. Lautakunta on sentähden, holhouslain 53 §:n sään-
nöksen nojalla, ilmoittanut heidän laiminlyöntinsä Raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, jolloin Lautakunta on velvoittanut asianomaisia 
holhoojia oikaisemaan heidän antamiansa tilejä taikka heiltä vaatinut 
tietoja ja todistuksia, on Lautakunnan osotuksia ja määräyksiä noudatettu 
muissa paitsi 3 tapauksessa, joista Lautakunnan sentähden on ollut pakko 
tehdä ilmoitus Raastuvanoikeudelle. 

28:sta holhouksesta on Raastuvanoikeus, Lautakunnan esityksestä, 
määrännyt, että seuraavat tilit hallinnosta saavat käsittää yhtä vuotta 
pitemmän ajan". 


