
V. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan vuodelta 1905 antama kertomus on sisällyk-

seltään seuraava: 
lautakunnan »Holhouslautakunnan jäseninä vuonna 1905 olivat samat henkilöt, kuin 

jäsenet. 

edellisenä vuonna 1904 eli puheenjohtajana Esittelijäsihteeri J. A. Nordman 

sekä jäseninä Kamreeri Axel Rikberg, Ylitirehtööri Alexis Gripenberg ja 

Esittelijäsihteeri Fredrik Stjernvall. Viimemainittu oli vuoden 1904 lopussa 

eroamisvuorossa Lautakunnasta, mutta valitsi Valtuusto hänet 13 p. joulu-

kuuta viimemainittuna vuotena Lautakunnan j äseneksi vuosiksi 1 9 0 5 — 1 9 0 8 . 

Lautakunnan sihteerin tointa on edelleen hoitanut varatuomari Anton Åkerros, 

lautakunnan Samaten kuin edellisinä vuosina on Holhouslautakunta vuonna 1 9 0 5 
u s kokoontunut kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuulla, jolloin 

kokouksia on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa, joten kokousten luku 

nousi 43:een. 

Holhouksia Lautakunnan kappale holhouskirjaa sisälsi 1 9 0 5 vuoden alussa yh-
jahentohTia.le teensä 436 holhousta, joista 212 perustui määräykseen ja 134 oli lain 

määräämää holhousta sekä 42 uskotunmiehen tointa. Raastuvanoikeuden 

pitämästä holhouskirjasta on vuoden kuluessa Lautakunnan kappaleeseen 

merkitty 1904 vuoden jälkimäisellä ja 1905 vuoden edellisellä puoliskolla 

lisäksi tulleina yhteensä 78 holhousta ja uskotunmiehen tointa. Niistä 

466 holhouksesta ja uskotunmiehen toimesta, jotka siten ovat olleet 

holhouskirjaan merkittyinä, on kuitenkin erinäisistä syistä vuoden ku-

luessa poistettu 40. Tämän johdosta oli Lautakunnan holhouskirjan kap-

paleessa 1905 vuoden lopussa kaikkiaan 426 holhousta ja uskotunmiehen 

tointa, jakaantuen 378 holhoukseen, joista 223 perustui määräykseen ja 

155 oli lakimääräisiä holhouksia, sekä 48 uskotunmiehentointa. 
Kuolinpesiä I9°5 vuoden kuluessa on Lautakunta kaupungin ruotsalais-suoma-

ja holhottavia ia} s eita ja saksalaiselta luterilaiselta seurakunnalta saanut vastaanottaa lapsia. J 

säädetyt luettelot niistä 1904 vuoden jälkimäisellä puoliskolla kuolleista 

näiden seurakuntain jäsenistä, joiden jälkeen jääneille alaikäisille lapsille 

mahdollisesti oli määrättävä holhooja; ja on Lautakunta katsonut i6:lla 
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mainituista kuolinpesistä olevan niin paljon varallisuutta, että alaikäisten 
omaisuuden hallinnosta olisi tehtävä tili. Kaartin, metodisti-episkopaa-
lisesta ja roomalais-katolisesta seurakunnasta ei Lautakunta sitä vastoin 
ole saanut näitä luetteloita ja kaupungin kreikkalais-venäläinen seura-
kunta on samaten kuin edellisiltäkin vuosilta ollut antamatta sellaista 
luetteloa. 

Vuoden kuluessa on Lautakunta hankkinut holhoojan määräyksen 1<autakunnan 
toiminta. 

taikka on sitä kuultu tässä asiassa 47:ssä tapauksessa ja uskottujen 
miesten määräyksestä 29:ssä tapauksessa sekä kuultu g alaikäisen hen-
kilön asettamisesta holhoojan valvonnan alaiseksi ja i:ssä tapauksessa 
pidennetystä holhouksenalaisuudesta holhouslain 17 §:n perustuksella 20 
vuotta täyttäneelle holhottavalle, sekä 3:ssa kysymyksessä, jotka kos-
kivat vanhempain erottamista alaikäisten lastensa kasvattamis-oikeudesta. 

Niinikään on Lautakunta, holhouslain 39 ja 40 §§:n mukaan, antanut 
lausuntoja 2o:n holhottavan kiinteimistön myymistä ja 7:n alaikäisen 
omistaman kiinteimistön kiinnittämistä koskevasta asiasta, joista viime-
mainituista 1 on sisältänyt myös yhtiöön liittymistä sekä käsitellyt 2 
kysymystä kiinteän omaisuuden hankkimisesta vastiketta vastaan ja 3 
kysymystä lainan ottamisesta vaj avaltaisen puolesta. 

Holhouslain 48 § säännöksen nojalla on Lautakunta i:ssä tär-
keämmässä hallintoasiassa avustanut holhoojaa neuvoilla, jota paitsi 
Lautakunta on antanut asianomaisille holhoojille neuvoja useissa vähem-
män tärkeissä asioissa. 

Niistä holhoojista ja uskotuista miehistä, jotka holhouslain 51 ja 70 ^ ^ ^ ^ 
§§:n mukaan ovat olleet velvolliset Lautakunnalle antamaan tilit holhot- miniyömi-
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tavainsa omaisuuden hallinnosta, on 31 määrättyä ja 26 lakimääräistä 
holhoojaa sekä 6 uskottua miestä laiminlyönyt säädetyssä ajassa täyttää 
tämän velvollisuutensa. Lautakunta on sentähden, holhouslain 53 §:n 
säännöksen noj alla, ilmottanut heidän laiminlyöntinsä Raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, joissa Lautakunta on velvoittanut asianomaiset 
holhoojat oikaisemaan heidän antamansa tilit taikka heiltä vaatinut tie-
toja ja todistuksia, on Lautakunnan osotuksia ja määräyksiä noudatettu 
muissa paitsi i:ssä tapauksessa, josta Lautakunnan sentähden on ollut 
pakko tehdä ilmotus Raastuvanoikeudelle. 

35:stä holhouksesta on Raastuvanoikeus, Lautakunnan esityksestä, 
määrännyt, että seuraavat tilit hallinnosta saavait käsittää yhtä vuotta 
pitemmän ajan.» 


