
IX. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan toimintakertomus vuodelta 1918 oli 
seuraava: 

Lautakunnan Holhouslautakunnan 1917 vuoden jäsenistä oli hallintoneuvos 
jäsenet. Axel Rikberg vuoden lopussa erovuoroinen, mutta pysyi kaupungin-

valtuuston joulukuun 7 päivänä 1917 tekemän päätöksen johdosta 
toistaiseksi jäsenenä lautakunnassa, johon siten vuonna 1918 kuu-
luivat hän sekä ent. esittelijäsihteeri J. A. Nordman, lakitieteen-
tohtori A. W. Gadolin ja lakitieteenkandidaatti varatuomari Gustaf 
Norrmen. Lautakunnan sihteerinä toimi edelleen ent. protokolla-
sihteeri Ivar Groundstroem elokuun loppuun, jolloin sihteeriksi 
otettiin varatuomari Lennart Aspegren. 

Kokoukset. Holhouslautakunta kokoontui kerran viikossa, paitsi tammikuun 
23 ja huhtikuun 17 päivän välisenä aikana, jolloin lautakunnan 
kokoukset olivat kapinan johdosta keskeytyneinä, huhtikuun 17 
ja kesäkuun 14 päivän välisenä aikana, jolloin kokouksia pidettiin 
kahdesti viikossa, sekä elokuulla, jolloin lautakunta kokoontui 
ainoastaan kahdesti. Kokouksia oli kaikkiaan 47. 

Holhoukset ja Lautakunnan holhouskirjan kappaleessa oli 1918 vuoden alussa 
mainittuina kaikkiaan 580 holhousta, joista 345 perustui määräykseen 
ja 235 oli laissa määrättyjä holhouksia, sekä 86 uskotunmiehentointa. 
Raastuvanoikeuden pitämästä holhouskirjasta on vuoden varrella 
lautakunnan holhouskirjaan kirjoitettu 1917 vuoden jälki- jja 1918 
vuoden alkupuoliskolla lisäksi tulleet kaikkiaan 97 holhousta ja 
uskotunmiehentointa. Vuoden varrella holhouskirjassa siten maini-
tuista 763 holhouksesta jauskotunmiehentoimesta poistettiin kuitenkin 
erinäisistä syistä vuoden varrella 94. Tämän johdosta oli lautakunnan 
holhouskirjan kappaleessa 1918 vuoden päättyessä kaikkiaan 669 
holhousta ja uskotunmiehentointa eli 581 holhousta, joista 336 perustui 
määräykseen ja 245 oli laissa määrättyjä, sekä 88 uskotunmiehentointa. 

uskotunmie-
lientoimet. 

l) Ks. 1917 vuod. kert. siv. 252. 
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Vuoden varrella sai lautakunta kaupungin ruotsalaisten, suoma- Luettelot vai-

laisten ia saksalaisen evankelisluterilaisten seurakuntien kirkko- joU.i? J oli jalkeenjaa-

herranvirastoilta vastaanottaa säädetyt luettelot niistä 1917 vuoden nyt alaikäisiä 

jälki- ja 1918 vuoden alkupuoliskolla kuolleista näiden seurakuntain lapsia· 
jäsenistä, joiden jälkeensäjättämille alaikäisille lapsille holhooja ehkä 
olisi määrättävä; ja katsoi lautakunta 56:11a mainituista kuolinpesistä 
olevan sellaisen varallisuuden, että tili alaikäisten omaisuuden 
hoidosta olisi annettava. Ruotsalaiselta ja suomalaiselta metodisti-
episkopaaliselta sekä Helsingin baptisti- ja, Bethelseurakunnalta 
saapui ilmoitus, ettei puheenalaisena aikana ollut kuollut ketään 
mainittujen seurakuntain jäsentä, joka olisi jättänyt jälkeensä ala-
ikäisiä lapsia. Tuollaisia luetteloja ei sitä vastoin saapunut lauta-
kunnalle roomalais-katoliselta eikä kreikkalais-katoliselta seura-
kunnalta. 

Vuoden varrella on lautakunnan pyynnöstä määrätty tai on Lautakunnan 
lautakunnan mieltä kuultu määrättäessä holhoojia 62 ja uskottuja- toimmta· 
miehiä 51 tapauksessa sekä 15 täysi-ikäisen henkilön asettamisesta 
holhunalaiseksi ja 3 tuollaisen henkilön vapauttamisesta holhun-
alaisuudesta ynnä 1 kysymyksestä, joka koski äidin pysyttämistä 
lastensa holhoojana uusiin naimisiin mentyään. 

Niinikään antoi lautakunta lausunnon 33 tapauksessa holhotin 
kiinteistön myyntiä ja 2 tapauksessa holhotin kiinteistön kiinnitystä 
koskevista asioista sekä käsitteli 16 kysymystä lainan ottamisesta 
alaikäisen puolesta ja 5 kysymystä, jotka koskivat oikeutta kantaa 
holhotille tulevia varoja. 

Kaikkiaan 158 holhoojaa ja uskottuamiestä laiminlöi antaa Muistutukset 
holhouslain 51 §:ssä sekä kesäkuun 14 päivänä 1918 annetun, kukis- tmtykBen 

laiminlyön-

tetun kapinan johdosta pitennettyä puhevallan tai oikeuden säilymis- nistä. 

aikaa koskevan lain 5 ja 6 §:ssä säädetyn ajan kuluessa tilin holhot-
tiensa omaisuuden hoidosta, minkätähden lautakunta on holhouslain 
53 §:n säännöksen mukaan siitä ilmoittanut raastuvanoikeudelle. 

Niissä tapauksissa, jolloin lautakunta on velvoittanut asian-
omaiset holhoojat ja uskotutmiehet oikaisemaan antamiaan laskuja 
tai heiltä vaatinut tietoja ja todisteita, on lautakunnan osoituksia ja 
määräyksiä noudatettu muissa paitsi 7 tapauksessa, joista lauta-
kunnan sentähden on täytynyt tehdä ilmoitus raastuvanoikeudelle. 

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


