
X. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1923 oli seuraava: 

1922 vuoden päättyessä oli filosofianmaisteri N. Lahtinen vuorossa erota 
lautakunnasta, mutta koska kaupunginvaltuusto joulukuun 13 p:nä samana 
vuonna pitämässään kokouksessa valitsi hänet edelleen nelivuotiskautena 
1923-—26 olemaan jäsenenä lautakunnassa kuului siihen siis vuonna 1923 hän 
sekä edelliseltä vuodelta jäljellä olevat puheenjohtaja esittelijäsihteeri J . A. 
Nordman sekä jäsenet hallintoneuvos A. Rikberg ja varatuomari G. Norrmen. 
Lautakunnan sihteerinä on edelleen toiminut esittelijäneuvos I. Groundstroem. 

Lautakunta kokoontui kerran viikossa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa, 
jolloin kokouksia on ollut ainoastaan joka kuukauden ensimmäisenä ja kol-
mantena perjantaina. Näin ollen on kokouksia ollut 44. 

Lautakunnan holhouskirjan kappaleeseen oli 1923 vuoden alussa mer-
kittynä yhteensä 671 holhoustointa, joista 369 perustui määräykseen ja 302 oli 
lainmääräämiä holhoustoimia sekä 123 uskotunmiehentoimia. Raastuvan-
oikeudessa pidetystä holhouskirjasta on vuoden kuluessa lautakunnan kirjaan 
merkitty 1922 vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja 1923 vuoden edellisellä 
puoliskolla lisäksi tulleita holhous- ja uskotunmiehentoimia yhteensä] 141. 
Niistä 935 holhous- ja uskotunmiehentoimesta, jotka vuonna 1923 ovat olleet 
holhouskirjaan merkittynä, on kuitenkin erinäisistä syistä vuoden varrella 
poistettu 117. Tämän johdosta oli lautakunnan holhouskirjan kappaleessa 
1923 vuoden päättyessä kaikkiaan 818 holhousta ja uskotunmiehentointa, 
näistä oli 685 holhousta, joista 368 perustui määräykseen, 317 oli lainmää-
räämiä sekä 133 uskotunmiehentointa. 

Vuoden varrella on lautakunta saanut kaupungin ruotsalaisten, suoma-
laisten ja saksalaisten evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkoherranviras-
toilta vastaanottaa säädetyt luettelot sellaisista 1922 vuoden jälki- ja 1923 
vuoden alkupuoliskolla kuolleista näiden seurakuntain jäsenistä, joiden jäl-
keenjättämille alaikäisille lapsille holhooja ehkä olisi määrättävä ja on lauta-
kunta katsonut 44:llä kuolinpesällä olevan sellaisen varallisuuden, että tili 
alaikäisten omaisuuden hoidosta olisi annettava. Ruotsalaiselta ja suoma-
laiselta metodisti-episkopaliselta, roomalais-katoliselta ja kreikkalais-katoli-
selta seurakunnalta sitä vastoin ei ole tänäkään vuonna saapunut tuollaisia 
ilmoituksia. 

Vuoden varrella on lautakunta 65 tapauksessa joko itse esittänyt taikka 
antanut lausunnon holhoojan määräämisestä, 67 tapauksessa uskotunmiehen 
määräämisestä, 20 tapauksessa täysi-ikäisen henkilön asettamisesta holhouk-
sen alaiseksi, 2 tapauksessa holhouksen alaisen henkilön vapauttamisesta siitä 
sekä 2 tapauksessa jotka koskivat lasten kasvatusoikeuden ottamista pois 
vanhemmilta. Samoin on lautakunta antanut lausunnon 35 asiassa, jotka ovat 
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koskeneet holhotin kiinteistön myyntiä, 7 asiassa, jotka ovat koskeneet ala-
ikäisen kiinteistön panttaamista, sekä käsitellyt 11 asiaa, jotka ovat koskeneet 
lainan ottamista, 2 asiaa, jossa on ollut kysymys nostaa alaikäiselle kuuluvia 
varoja sekä 1 asian, joka on koskenut kiinteän omaisuuden hankkimista ala-
ikäiselle korvausta vastaan, minkä ohessa lautakunta erinäisissä asioissa on 
antanut holhoojille neuvoja. 

Kaikkiaan on 117 holhoojaa ja uskottuamiestä laiminlyönyt holhouslain 
51 §:n määräämässä ajassa antaa lautakunnalle tilin holhottaviensa omaisuu-
den hoidosta, minkä vuoksi lautakunta saman lain 53 §:n säännöksen mukai-
sesti on siitä i lmoittanut raastuvanoikeudelle. Niissä tapauksissa, jolloin lauta-
kunta on velvoittanut holhoojat ja uskotutmiehet oikaisemaan tilinsä taikka 
vaat inut heiltä selvityksiä ja todisteita, on ohjeet ja neuvot t äy te t ty muissa, 
paitsi 8 tapauksessa, joista lautakunnan siis on ollut pakko tehdä ilmoitus 
raastuvanoikeudelle. 

63:sta holhous- ja uskotunmiehen toimesta on raastuvanoikeus joko asian-
omaisen tekemästä ja lautakunnan puoltamasta pyynnöstä taikka lauta-
kunnan omasta esityksestä määrännyt , et tä vastaiset tilit näiden tointen hoi-
dosta saavat käsit tää pitemmän ajan kuin yhden vuoden. 

Heinäkuun 27 p:nä 1922 annetun avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia 
koskevan lain 17 §:n nojalla on lautakunta saanut asianomaisilta papeilta ja 
siviilirekisteriviranomaisilta vastaanottaa ilmoituksen 185 avioliiton ulkopuo-
lella syntyneestä lapsesta sekä toimit tanut nämä ilmoitukset lastenvalvojalle. 
Lastenvalvojan esityksestä on lautakunta saman lain 11 §:n nojalla vahvista-
nut 150 asianomaisten kesken teh tyä sopimusta elatusvelvollisuudesta täl-
laisiin lapsiin nähden. 


