
XVI. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1908 oli seuraava: 

Vuoden 1907 lopussa oli Holhouslautakunnan puheenjohtajan, esit- Lautakunnan 

telijäsihteeri J . A. Nordmanin vuoro luopua Lautakunnasta, mutta koska jaSe 

Raastuvanoikeus lokakuun 24 päivänä valitsi hänet edelleen olemaan 
Lautakunnan puheenjohtajana vuosina 1908 —11, ovat siihen kuuluneet 
vuonna 1908 hän sekä edelliseltä vuodelta jääneet senaatinkamreeri Axel 
Rikberg, esittelijäsihteeri, lakitieteen tohtori Axel Charpentier ja lakitie-
teen kandidaatti A. W. Gadolin. Lautakunnan sihteerinä on edelleenkin 
toiminut protokollasihteeri Ivar Groundstroem. 

Holhouslautakunta on vuonna 1908 kokoontunut ker ran Viikossa Kokoukset, 

paitsi kesä-, heinä- ja elokuissa, jolloin kokouksia on pidetty vain kaksi 
kertaa kuukaudessa, joten kokouksien luku on ollut 46. 

Lautakunnan kappaleessa holhouskirjaa oli vuoden 1908 alussa yhteensä Holhouksia ja 

375 holhousta, joista 215 perustui määräykseen ja 160 oli lainmääräämiä "^toil^11611 

holhouksia, sekä 46 uskotunmiehentointa. Raastuvanoikeuden pitämästä 
holhouskirjasta on vuoden kuluessa Lautakunnan holhouskirjaan siirretty 
1907 vuoden jälkimäisellä ja 1908 vuoden edellisellä puoliskolla lisään-
tulleita yhteensä 87 holhousta ja uskotunmiehentointa. Niistä 508 holho-
uksesta ja uskotunmiehentoimesta, jotka siis vuonna 1908 ovat olleet 
holhouskirjaan merkittyinä, on kuitenkin eri syistä vuoden kuluessa pois-
tettu 71. Tämän johdosta oli Lautakunnan kappaleessa holhouskirjaa 
1908 vuoden lopussa yhteensä 437 holhousta ja uskotunmiehentointa; 
näistä oli 396 holhouksia, joista 234 perustui määräykseen ja 162 oli lain-
määräämiä holhouksia, sekä 41 uskotunmiehentointa. 

Vuoden kuluessa on Lautakunta saanut kaupungin ruotsalaisten, suo- Luetteloja kuoi-

malaisten ja saksalaisen seurakunnan pastorin virastoista vastaanottaa sää- ĵäikUnjääny^1 

detyt luettelot sellaisista näiden seurakuntain jälkimäisellä puoliskollaalalkalsia lapsia> 

vuotta 1907 sekä edellisellä puoliskolla vuotta 1908 kuolleista jäsenistä, 
joiden jättämille alaikäisille lapsille holhooja mahdollisesti oli määrättävä; 
ja on Lautakunta katsonut 39:llä mainituista kuolinpesistä olevan sellaiset 
varat, että selonteko alaikäisten omaisuuden hoitamisesta olisi annettava. 
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Metodisti-episkopaalisesta ja roomalais-katolisesta seurakunnasta ei Lauta-
kunta sitävastoin ole saanut vastaanottaa sellaisia luetteloita, ja kaupun-
gin kreikkalais-venäläisen seurakunnan pastorinvirasto on tänä kuten 
edellisinäkin vuosina laiminlyönyt antaa sellaisen luettelon. 

Lautakunnan Vuoden kuluessa on Lautakunnan anomuksesta määrätty tai Lauta-
kunnan lausunto hankittu määrättäessä holhoojia 42 tapauksessa ja 
uskottujamiehiä 27 tapauksessa, jota paitsi Lautakuntaa on kuultu 9 
täysikäiseksi tulleen henkilön asettamisesta holhouksen alaiseksi ja 2 
henkilön vapauttamisesta sellaisen valvonnan alaisuudesta sekä 4 kysy-
myksessä, jotka koskivat vanhempain erottamista oikeudesta kasvattaa 
lapsiansa. 

Niinikään on Lautakunta holhouslain 39 ja 40 §§:n mukaan antanut 
lausuntoja 23:sta holhottavan henkilön kiinteistön myyntiä ja 7:stä sen 
kiinnittämistä koskevasta kysymyksestä ynnä l:stä yhtiösääntöjen muu-
tosta koskevasta kysymyksestä sekä käsitellyt 5 kysymystä kiinteistön 
hankkimisesta korvausta vastaan ja 2 kysymystä lainan ottamisesta 
holhottavan puolesta. 

Holhouslain 30 §:n nojalla on Lautakunta 1 tapauksessa antanut 
toimeksi valvoa alaikäisen oikeutta, kunnes Raastuvanoikeus antaisi asi-
asta määräyksen, ja mainitun lain 48 §:n säädöksen perusteella on Lauta-
kunta 4 tärkeässä holhouskysymyksessä auttanut holhoojaa neuvoilla. 
Sitäpaitsi on Lautakunta asianomaisille antanut neuvoja useissa vähäpä-
töisissä asioissa. 

Ilmoituksia Niistä holhoojista ja uskotuistamiehistä, jotka holhouslain 51 ja 70 
^öm^tä.111 §§ : n mukaan ovat olleet velvolliset Lautakunnalle antamaan tilin holhok-

kiensa omaisuuden hoitamisesta, on 5 määrättyä ja 10 lakiperäistä hol-
hoojaa sekä 8 uskottuamiestä laiminlyönyt säädetyn ajan kuluessa täyttää 
tämän velvollisuutensa, jonka vuoksi Lautakunta holhouslain 53 §:n sää-
dösten nojalla niistä on tehnyt ilmoituksen Raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, joissa Lautakunta on velvoittanut asianomaisia 
holhoojia ja uskottujamiehiä oikaisemaan heidän antamiansa tilejä tai 
heiltä vaatinut tietoja ja todistuksia, on Lautakunnan osotuksia ja määrä-
yksiä noudatettu muissa paitsi 4 tapauksessa, joista Lautakunnan on sen 
vuoksi ollut pakko tehdä ilmoitus Raastuvanoikeudelle. 

.10 holhouksesta on Raastuvanoikeus, Lautakunnan esityksestä, mää-
rännyt, että vastaiset tilit niiden hoitamisesta saavat käsittää vuotta pi-
temmän ajan. 


