
XIII. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1912 oli seuraava: 

Lautakunnan Holhouslautakunnasta oli 1911 vuoden päättyessä puheenjoh-
jasenet. ^ajan, esittelijäsihteeri J. A. Nordmanin vuoro erota, mutta kun 

raastuvanoikeus joulukuun 2 päivänä mainittua vuotta määräsi 
hänet uudestaan lautakunnan puheenjohtajaksi vuosiksi 1912—15, 
ovat lautakuntaan vuonna 1912 kuuluneet hän sekä edelliseltä vuo-
delta jälellä olevat kamreeri Axel Rikberg sekä lakitieteentohtorit -
Axel Charpentier ja A. W. Gadolin. Lautakunnan sihteerinä on 
edelleen toiminut protokollasihteeri Ivar Groundstroem. 

Kokoukset. Holhouslautakunta on niinkuin edellisinäkin vuosina kokoon-
tunut kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä-ja elokuulla, jolloin koko-
uksia pidettiin ainoastaan kahdesti kuukaudessa. Tämän johdosta 
ja kun on pidetty yksi ylimääräinen kokous, on kokouksia ollut 46. 

Holhous-ja Lautakunnan holhouskirjan kappaleessa oli 1912 vuoden alussa 
usko
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tQî a

1^hen mainittuna kaikkiaan 469 holhousta, joista 266 perustui määräykseen 
ja 203 oli laissa säädettyjä holhouksia, sekä 40 uskotunmiehen 
tointa. Raastuvanoikeuden pitämästä holhouskirjasta on vuoden 
varrella lautakunnan holhouskirjaan kirjotettu 1911 vuoden jälki-
ja 1912 vuoden alkupuoliskolla lisäksi tulleet kaikkiaan 104 holho-
usta ja uskotunmiehen tointa. Vuoden varrella holhouskirjassa 
siten mainituista 613 holhouksesta ja uskotunmiehen toimesta pois-
tettiin kuitenkin erinäisistä syistä vuoden varrella 90. Tämän joh-
dosta oli lautakunnan holhouskirjan kappaleessa 1912 vuoden päät-
tyessä kaikkiaan 523 holhousta ja uskotunmiehen tointa eli 485 
holhousta, joista 273 perustui määräykseen ja 212 oli laissa mää-
rättyjä, sekä 38 uskotunmiehen tointa. 

Luetteloja vai- Vuoden varrella on lautakunta saanut kaupungin ruotsalais-
(Jifjäikeinjää- t'en> suomalaisten ja saksalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan 
nyt alaikäisiä kirkkoherranvirastoilta vastaanottaa säädetyt luettelot sellaisista 

1911 vuoden jälki- ja 1912 vuoden alkupuoliskolla kuolleista näiden 
seurakuntain jäsenistä, joiden jälkeensä jättämille alaikäisille lap-
sille holhooja ehkä olisi määrättävä; ja on lautakunta katsonut 
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46:11a mainituista kuolinpesistä olevan sellaisen varallisuuden, että 
tili alaikäisten omaisuuden hoidosta olisi annettava. Tuollaisia luet-
teloja ei sitä vastoin ole saapunut metodisti-episkopaliselta, baptisti-
eikä roomalais-katoliselta seurakunnalta, eikä kreikkalais-venäläisen 
seurakunnan kirkkoherranvirasto ole tänäkään vuonna antanut 
tuollaista luetteloa. 

Vuonna 1912 on lautakunnan pyynnöstä määrätty tai on lauta- Lautakunnan 
kunnan mieltä kuultu määrättäessä holhoojia 67 ja uskottujamiehiä toiminta· 
38 tapauksessa sekä 12 täysikäisen henkilön asettamisesta holhun-
alaiseksi ja 1 tuollaisen henkilön vapauttamisesta holhunalaisuudesta 
ynnä 10 kysymyksestä, jotka koskivat vanhempien erottamista oikeu-
desta kasvattaa lapsiaan, ja 2 kysymyksestä, jotka koskivat äidin 
pysyttämistä lasten holhoojana uusiin naimisiin mentyään, sekä 2 
kysymyksestä, jotka koskivat vajavaltaisuustilan pitentämistä yli 
21 ikävuoden. 

Niinikään on lautakunta antanut lausunnon 35 tapauksessa 
holhotin kiinteistön myyntiä ja 18 tapauksessa holhotin kiinteistön 
kiinnitystä koskevista asioista sekä käsitellyt 9 kysymystä kiinteis-
tön hankkimisesta vastiketta vastaan, 3 kysymystä lainan ottami-
sesta alaikäisen puolesta, 1 kysymyksen perintösopimuksen tekemi-
sestä, 2 kysymystä yhtiön perustamisesta ja 2 kysymystä kauppa-
liikkeen harjoittamisesta alaikäisen hyväksi. 

Yhdessä tapauksessa on lautakunta antanut holhoojalle neu-
voja holhotin varain sijoittamisessa ja niinikään yhdessä tapauk-
sessa eräässä muussa tärkeämmässä hoitokysymyksessä, jota paitsi 
lautakunta on asianomaisille antanut neuvoja moniaissa vähemmän 
tärkeissä kysymyksissä. 

Kaikkiaan 54 holhoojaa jauskottuamiestä on laiminlyönyt antaa Muistutuksia 

säädetyn ajan kuluessa tilin holhottiensa omaisuuden hoidosta, miniyönm*n 
minkätähden lautakunta on holhouslain 53 § säännöksen mukaan johdosta, 
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 3 tapauksessa, joista lauta-
kunnan sentähden on täytynyt tehdä ilmoitus raastuvanoikeudelle. 

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


