
XVI. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava: 

Holhouslautakuntaan vuonna 1910 kuuluvista jäsenistä oli Lautakunnai 
lakitieteentohtori A. W. Gadolinin vuoro vuoden lopussa erota Jasenet· 
lautakunnasta, mutta kun kaupunginvaltuusto joulukuun 13 päivänä 
mainittua vuotta valitsi hänet uudestaan lautakunnan jäseneksi, 
ovat lautakuntaan vuonna 1911 kuuluneet hän ja edelliseltä vuo-
delta jälellä olevat, puheenjohtaja, esittelijäsihteeri J. A. Nordman, 
kamreeri Axel Kikberg ja lakitieteentohtori Axel Charpentier. 
Lautakunnan sihteerinä on edelleen toiminut protokollasihteeri Ivar 
Groundstroem. 

Holhouslautakunta on niinkuin edellisinäkin vuosina kokoon- Kokoukset, 
tunut kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuulla, jolloin koko-
uksia pidettiin kahdesti kuukaudessa. Kokouksia on siten ollut 45. 

Lautakunnan holhouskirj an kappaleessa oli 1911 vuoden alussa Holhous- ja 
mainittuna kaikkiaan 432 holhousta, joista 230 perustui määräykseen^0^/™!116 

ja 202 oli laissa määrättyjä holhouksia, sekä 48 uskotunmiehen 
tointa. Raastuvanoikeuden pitämästä holhouskirj asta on vuoden 
varrella lautakunnan holhouskirj aan kirjoitettu 1910 vuoden jälki-
ja 1911 vuoden alkupuoliskolla lisäksi tulleet kaikkiaan 100 holho-
usta ja uskotunmiehen tointa. Vuoden varrella holhouskirj assa 
siten mainituista 580 holhouksesta ja uskotunmiehen toimesta pois-
tettiin kuitenkin erinäisistä syistä vuoden varrella 71. Tämän joh-
dosta oli lautakunnan holhouskirj an kappaleessa 19.11 vuoden 
päättyessä kaikkiaan 509 holhousta ja uskotunmiehen tointa eli 
469 holhousta, joista 266 perustui määräykseen ja 203 oli laissa 
määrättyjä, sekä 40 uskotunmiehen tointa. 

Vuoden varrella on lautakunta saanut kaupungin ruotsalaisten, Luetteloja va 
suomalaisten ja saksalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan oujäikeenjäs 
kirkkoherranvirastoilta vastaanottaa säädetyt luettelot sellaisista nyt alaikäisiä 
1910 vuoden jälki- ja 1911 vuoden alkupuoliskolla kuolleista näiden lapsm' 
seurakuntain jäsenistä, joiden jälkeensä jättämille alaikäisille lap-
sille holhooja ehkä olisi määrättävä; ja on lautakunta katsonut 
53:11a mainituista kuolinpesistä olevan sellaisen varallisuuden, että 
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tili alaikäisten omaisuuden hoidosta olisi annettava. Tuollaisia 
luetteloja ei ole saapunut metodisti-episkopaliselta, baptisti-, eikä 
roomalais-katoliselta seurakunnalta, ja on kreikkalais-venäläisen 
seurakunnan kirkkoherranvirasto tänä samoin kuin kaikkina edelli-
sinäkin vuosina laiminlyönyt tuollaisen luettelon antamisen. 

Lautakunnan Vuoden varrella on lautakunnan pyynnöstä määrätty tai on 
toiminta. ] a u t akunnan mieltä kuultu määrättäessä holhoojia 44 ja uskottuja-

miehiä 27 tapauksessa sekä 24 täysikäisen henkilön asettamisesta 
holhunalaiseksi ja 2 tuollaisen henkilön vapauttamisesta holhun-
alaisuudesta ynnä 9 kysymyksestä, jotka koskivat vanhempien 
erottamista oikeudesta kasvattaa lapsiaan, ja 4 kysymyksestä, jotka 
koskivat äidin pysyttämistä lastensa holhoojana uusiin naimisiin 
mentyään. 

Niinikään on lautakunta antanut lausunnon 27 tapauksessa hol-
hotin kiinteistön myyntiä ja 12 tapauksessa holhotin kiinteistön kiin-
nitystä koskevista asioista sekä käsitellyt 1 kysymyksen kiinteistön 
hankkimisesta vastiketta vastaan, 1 kysymyksen kiinteän omaisuuden 
nauttimisesta pitemmäksi ajaksi, 12 kysymystä lainan ottamisesta 
alaikäisen puolesta sekä 1 kysymyksen velan vastattavaksi otta-
misesta toisen puolesta. 

Holhouslain 43 ja 48 §:n säännösten nojalla on lautakunta 
antanut holhoojille neuvoja 1 tapauksessa holhotin varain sijoit-
tamisessa ja 2 tapauksessa muissa tärkeämmissä hoitokysymyksissä, 
jota paitsi lautakunta on asianomaisille antanut neuvoja moniaissa 
vähemmän tärkeissä kysymyksissä. 

Muistutuksia Niistä holhoojista ja uskotuista miehistä, jotka holhouslain 
mihiyönnin" 51 ja 70 §:n mukaan ovat olleet velvolliset lautakunnalle antamaan 

johdosta, tilin hoidokkiensa omaisuuden hoitamisesta, on 10 määrättyä ja 
22 lakiperäistä holhoojaa sekä 3 uskottuamiestä laiminlyönyt täyttää 
tämän velvollisuutensa säädetyn ajan kuluessa, minkätähden lauta-
kunta on mainitun lain 53 § säännöksen mukaan siitä ilmoittanut 
raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, jolloin lautakunta on velvoittanut asian-
omaiset holhoojat ja uskotutmiehet oikomaan antamiaan laskuja tai 
heiltä vaatinut tietoja ja todisteita, on lautakunnan osotuksia ja 
määräyksiä noudatettu muissa paitsi 5 tapauksessa, joista lauta-
kunnan sentähden on täytynyt tehdä ilmoitus raastuvanoikeudelle. 
Niinikään on lautakunnan samanlaisesta syystä täytynyt tehdä 
esitys kahden holhoojan erottamisesta toimestaan ja toisen heistä 
asettamisesta syytteen alaiseksi. 

35 holhouksesta on raastuvanoikeus lautakunnan esityksestä 
määrännyt, että vastaiset tilit holhuvarain hoitamisesta saavat 
käsittää vuotta pitemmän ajan. 


