
XIII. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1914 oli seuraava: 

Lautakunnan Holhouslautakunnan jäsenistä oli 1913 vuoden päättyessä 
jäsenet. k a m r e e r i Axel Rikbergin vuoro lautakunnasta erota, mutta kun 

kaupunginvaltuusto joulukuun 9 päivänä mainittua vuotta valitsi 
hänet edelleen vuosiksi 1914—17 lautakunnan jäseneksi, ovat lauta-
kuntaan vuonna 1914 kuuluneet hän sekä edelliseltä vuodelta jäl-
jellä olevat puheenjohtaja, ent. esittelijäsihteeri J. A. Nordman ynnä 
lakitieteentohtorit Axel Charpentier ja A. W. Gadolin. Lauta-
kunnan sihteerinä on edelleen toiminut protokollasihteeri Ivar 
Groundstroem. 

Kokoukset. Holhouslautakunta on vuonna 1914 samoin kuin edellisinäkin 
vuosina kokoontunut kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä- ja elo-
kuulla, jolloin kokouksia pidettiin ainoastaan kahdesti kuukau-
dessa. Tämän johdosta ja kun on pidetty yksi ylimääräinen ko-
kous, on kokouksia ollut 46. 

Homouksia ja Lautakunnan holhouskirjan kappaleessa oli 1914 vuoden alussa 
uskotunimehen jjjaiiiittuna kaikkiaan 530 holhousta, joista 302 perustui määräyk-

seen ja 228 oli laissa määrättyjä holhouksia, sekä 42 uskotun-
miehentointa. Raastuvanoikeuden pitämästä holhouskirjasta on 
vuoden varrella lautakunnan holhouskirjaan kirjoitettu 1913 vuo-
den jälki- ja 1914 vuoden alkupuoliskolla lisäisi tulleet kaikkiaan 
133 holhousta ja uskotunmiehentointa. Vuoden varrella holhous-
kirjassa siten mainituista 705 holhouksesta ja uskotunmiehentoi-
mesta poistettiin kuitenkin erinäisistä syistä vuoden varrella 101. 
Tämän johdosta oli lautakunnan holhouskirjan kappaleessa 1914 
vuoden päättyessä kaikkiaan 604 holhousta ja uskotunmiehentointa 
eli 553 holhousta, joista 315 perustui määräykseen ja 238 oli laissa 
määrättyjä, sekä 51 uskotunmiehentointa. 

Luetteloja vai- Vuoden varrella on lautakunta saanut kaupungin ruotsalaisten, 
najista, joilta SUOmalaistert ja saksalaisen evankelis-luterilaisen seurakuntien kirk-
ŷt̂ lâ käisiä" koherr an virastoilta vastaanottaa säädetyt luettelot sellaisista 1913 

lapsia. yuoden jälki- ja 1914 vuoden alkupuoliskolla kuolleista näiden 
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seurakuntain jäsenistä, joiden jälkeensä jättämille alaikäisille lap-
sille holhooja ehkä olisi määrättävä; ja on lautakunta katsonut 
63:11a mainituista kuolinpesistä olevan sellaisen varallisuuden, että 
tili alaikäisten omaisuuden hoidosta olisi annettava. Tuollaisia 
luetteloja ei sitä vastoin ole saapunut metodisti-episkopaliselta, bap-
tisti- eikä roomalais-katoliselta seurakunnalta, eikä kreikkalais-
venäläisen seurakunnan kirkkoherranvirasto ole tänäkään vuonna 
antanut tuollaista luetteloa. 

Vuonna 1914 on holhouslautakunnan pyynnöstä määrätty tai Lautakunnan 
on lautakunnan mieltä kuultu määrättäessä holhoojia 68 ja uskot- t0lminta· 
tuja miehiä 53 tapauksessa sekä 16 täysi-ikäisen henkilön asettami-
sesta holhunalaiseksi ja 7 tuollaisen henkilön vapauttamisesta hol-
hunalaisuudesta ynnä 8 kysymyksestä, jotka koskivat vanhempien 
erottamista oikeudesta kasvattaa lapsiaan, ja 2 kysymyksestä, jotka 
koskivat äidin pysyttämistä lastensa holhoojana uusiin naimisiin 
mentyään. 

Niinikään on lautakunta antanut lausunnon 22 tapauksessa 
holhotin kiinteistön myyntiä, 12 tapauksessa holhotin kiinteistön 
kiinnitystä ja 1 tapauksessa holhotin kiinteistön vuokrausta kos-
kevista asioista sekä käsitellyt 7 kysymystä kiinteistön hankkimi-
sesta vastiketta vastaan, 15 kysymystä lainan ottamisesta alaikäisen 
puolesta ja 1 kysymystä toisen velan vastattavaksi ottamisesta. 

Kaikkiaan 91 holhoojaa ja uskottua miestä on laiminlyönyt Muistutuksia 

antaa säädetyn ajan kuluessa tilin holhottiensa omaisuuden hoi- ^ l̂yönnin" 
dosta, minkätähden lautakunta on holhouslain 53 § säännöksen johdosta, 

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 1 tapauksessa, josta lauta-
kunnan sentähden on täytynyt tehdä ilmoitus raastuvanoikeudelle. 

49 holhouksesta on raastuvanoikeus lautakunnan esityksestä 
määrännyt, että vastaiset tilit holhuvarain hoitamisesta saavat kä-
sittää vuotta pitemmän ajan. 


