
XVII. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1909 oli seuraava: 

Lautakunnan Holhouslautakuntaan vuonna 1908 kuuluvista jäsenistä oli esittelijä-
jäsenet. 

sihteerin, lakitieteen tohtori Axel Charpentierin vuoro vuoden lopussa 
erota lautakunnasta, mutta kun kaupunginvaltuusto joulukuun 15 päivänä 
mainittua vuotta valitsi hänet uudestaan lautakunnan jäseneksi, ovat lauta-
kuntaan vuonna 1909 kuuluneet hän ja edelliseltä vuodelta jälellä oleva 
puheenjohtaja, esittelijäsihteeri J . A. Nordman sekä senaatinkamreeri Axel 
Rikberg ja lakitieteen tohtori Alexander Gadolin. Lautakunnan sihteerinä 
on edelleenkin toiminut protokollasihteeri Ivar Groundstroem. 

Kokoukset. Holhouslautakunta on, samoinkuin edellisenäkin vuonna, kokoontu-
nut kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuulla, jolloin kokouksia 
pidettiin kahdesti kuukaudessa. Sitä paitsi on pidetty yksi ylimääräinen 
kokous, joten kokouksia on ollut 46. 

Holhous- ja Lautakunnan holhouskirjan kappaleessa oli 1 9 0 9 vuoden alussa mai-uskotunmiehen . . . . 

toimia. ni t tuna kaikkiaan 8 9 6 holhousta, joista 2 3 4 perustui määräykseen ja 1 6 2 

oli laissa määrät tyjä holhouksia, sekä 41 uskotunmiehen tointa. Raas-
tuvanoikeuden pitämästä holhouskirjasta on vuoden varrella lautakunnan 
holhouskirjaan kirjoitettu 1908 vuoden jälkipuoliskolla ja 1909 vuoden 
alkupuoliskolla lisäksi tulleet kaikkiaan 102 holhousta ja uskotunmiehen 
tointa. Vuoden varrella liolhouskirjassa siten mainituista 539 holhouksesta 
ja uskotunmiehen toimesta on kuitenkin erinäisistä syistä vuoden kuluessa 
poistettu 76. Tämän johdosta oli lautakunnan holhouskirjan kappaleessa 
1909 vuoden umpeenmennessä kaikkiaan 463 holhousta ja uskotunmiehen 
tointa eli 407 holhousta, joista 234 perustui määräykseen ja 173 oli laissa 
määrättyjä, sekä 56 uskotunmiehen tointa. 

Luetteloja vai- Vuonna 1909 on lautakunta saanut kaupungin ruotsalaisten, suomalais-najista, joilta oli 
jäikeenjäännyt ten ja saksalaisen evankelis-luterilaisen, roomalaiskatolisen, metodisti-epis-

alaikäisiä lapsia. . . . 

kopalisen ja baptistiseurakuntain kirkkoherranvirastoilta vastaanottaa sää-
detyt luettelot sellaisista 1908 vuoden jälkipuoliskolla ja 1909 vuoden alku-
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puoliskolla kuolleista näiden seurakuntain jäsenistä, joiden jälkeensä jättä-
mille alaikäisille lapsille holhooja ehkä olisi määrättävä, ja on lautakunta 
katsonut 37:llä mainituista kuolinpesistä olevan sellaisen varallisuuden, että 
tili alaikäisten omaisuuden hoidosta olisi annettava. Kreikkalais-venäläisen 
seurakunnan kirkkoherranvirasto on tänä vuonna, niinkuin ennenkin, lai-
minlyönyt tuollaisen luettelon antamisen. 

Yuoden varrella on lautakunnan pyynnöstä määrätty tai on lauta- Lautakunnan 

kunnan mieltä kuultu määrättäessä holhoojia 54 ja uskottuja miehiä 29 
tapauksessa sekä 15 tapauksessa täysikäisen henkilön asettamisesta hol-
hunalaiseksi ja 2 tapauksessa tuollaisen henkilön vapauttamisesta holhun-
alaisuudesta, niin myös 2 kysymyksestä, jotka koskivat holhunalaisuuden 
pitentämistä holhouslain 17 §:n mukaan, ja 5 kysymyksestä, jotka kos-
kivat vanhempien erottamista oikeudesta kasvattaa lapsiaan. 

Niinikään on lautakunta holhouslain 39 ja 40 §:n mukaan antanut 
lausuntoja 29:stä alaikäisen kiinteistön myyntiä, 8:sta sellaisen omaisuuden 
kiinnitystä ja yhdestä sellaisen omaisuuden vuokralle antamista koske-
vasta kysymyksestä sekä käsitellyt 2 kysymystä kiinteän omaisuuden 
hankkimisesta vastiketta vastaan ja 5 kysymystä lainan ottamisesta ala-
ikäisen puolesta. 

Holhouslain 48 §:n säännöksen nojalla on lautakunta kolmessa tär-
keänlaisessa hoitokysymyksessä antanut holhoojille neuvoja, jota paitsi 
lautakunta on asianomaisille antanut neuvoja moniaissa vähemmän tär-
keissä tapauksissa. 

Niistä holhoojista ja uskotuistamiehistä, jotka holhouslain 51 ja 70 Muistutuksia 

§:n mukaan ovat olleet velvolliset lautakunnalle antamaan tilin hoidok- lyönnin joh-

kiensa omaisuuden hoitamisesta, on 15 määrättyä ja 20 lakiperäistä hoi- dosta' 
hoojaa sekä 3 uskottua miestä laiminlyönyt säädetyn ajan kuluessa täyttää 
tämän velvollisuutensa, minkätähden lautakunta on mainitun lain 53 §:n 
säännöksen mukaan siitä ilmoittanut raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, jolloin lautakunta on velvoittanut asianomaisia 
holhoojia ja uskottujamiehiä oikomaan antamiaan tilejä tai heiltä vaa-
tinut tietoja ja todisteita, on lautakunnan osotuksia ja määräyksiä nou-
datettu muissa, paitsi 4 tapauksessa, joista lautakunnan sentähden on 
täy tynyt tehdä ilmoitus raastuvanoikeudelle. 

21 holhouksesta on raastuvanoikeus lautakunnan esityksestä mää-
rännyt, että vastaiset tilit holhuvarain hoitamisesta saavat käsittää vuotta 
pitemmän ajan. 


