
XIII. Holhouslautakunta. 

Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1926 oli seuraava: 

Vuoden 1925 lopussa oli hallintoneuvos A. Rikberg vuorossa erota lauta-
kunnasta, mutta koska kaupunginvaltuusto joulukuun 16 p:nä samana vuonna 
mäyräsi hänet edelleen nelivuotiskautena 1926—29 olemaan lautakunnan jäsen, 
kuului siihen vuonna 1926 hän sekä edelliseltä vuodelta jäljellä oleva puheen-
johtaja esittelijäsihteeri J . A. Nordman sekä jäsenet esittelijäneuvos I. Ground-
stroem ja filosofiann\aisteri N. Lahtinen. Lautakunnan sihteerinä toimi 
varatuomari K. Kaira. 

Lautakunta kokoontui, kuten edellisinäkin vuosina, jokaisena perjantaina 
tahi, jos silloin oli pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä, paitsi kesä-, heinä-
ja elokuussa, jolloin kokouksia oli ainoastaan kuukauden ensimmäisenä ja 
kolmanteha perjantaina. Näin ollen nousi kokouksien lukumäärä 45:e6n. 

Lautakunnan holhouskirjan kappaleeseen oli vuoden 1926 alussa merkit-
tynä yhteensä 731 holhoustointa, joista 394 perustui määräykseen ja 337 
oli lainmääräämiä holhoustoimia, sekä 134 uskotunmiehen tointa. Raastu-
vanoikeudessa pidetystä holhouskirjasta on vuoden kuluessa lautakunnan 
kirjaan merkitty 1925 vuoden jälkimmäisellä ja 1926 vuoden edellisellä puo-
liskolla syntyneitä holhous- ja uskotunmiehen toimia yhteensä 165. Vuoden 
varrella holhouskirjaan merkitystä 1,030 holhous- ja uskotunmiehen toimesta 
on kuitenkin vuoden varrella erinäisistä syistä poistettu 149. Sen johdosta 
oli lautakunnan kappaleeseen vuoden 1926 lopussa merkittynä yhteensä 
881 holhous- ja uskotunmiehen tointa, jakautuen 737 holhoustoimeen, joista 
411 oli määräykseen perustuvia holhoustoimia ja 326 lainmääräämiä holhous-
toimia, sekä 144 uskotunmiehen tointa. 

Vuoden kuluessa sai lautakunta kaupungin suomalaisten, ruotsalaisten 
ja saksalaisten evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkoherranvirastoilta, 
ruotsalaisen metodisti-episkopaalisen seurakunnan johtajalta kuin myös 
asianomaiselta henkikirjoittajalta vastaanottaa säädetyt luettelot sellaisista 
1925 vuoden jälkipuoliskolla ja 1926 vuoden alkupuoliskolla kuolleista näiden 
seurakuntain tai siviilirekisteriin merkityistä jäsenistä, joiden jälkeen jääneille 
alaikäisille lapsille mahdollisesti olisi holhooja määrättävä; ja on lautakunta 
katsonut 55 kuolinpesällä olevan sellainen omaisuus, että alaikäisten omaisuu-
den hoidosta olisi annettava tili. Kaupungin muista seurakunnista lautakunta 
sitä vastoin ei ole puheenaolevana vuonna saanut tällaisia luetteloja. 

Vuoden kuluessa on lautakunta 80 tapauksessa joko itse esittänyt taikka 
antanut lausunnon holhoojan määräämisestä, 90 tapauksessa uskotunmiehen 
määräämisestä, 28 tapauksessa täysi-ikäisen henkilön asettamisesta holhouk-
sen alaiseksi, 5 tapauksessa holhouksen alaisen henkilön vapauttamisesta 



78* 

siitä, 6 tapauksessa vanhempain erottamisesta lastensa kasvattamisoikeudesta 
ja 34 tapauksessa ottolapseksi ottamisesta. Samoin on lautakunta antanut 
lausunnon 52 asiassa, jotka ovat koskeneet holhunalaisen kiinteimistön myyn-
tiä, 16 kiinnitystä koskevassa asiassa, 2 kiinteistön vuokralleantoa koske-
vassa asiassa ja 1 tapauksessa yhtiöön rupeamisesta. Edelleen on lautakunta 
käsitellyt 25 lainan ottamista koskevaa asiaa ja 3 kysymystä kiinteän omai-
suuden hankkimisesta vastiketta vastaan sekä lastenvalvojan esityksestä 
vahvistanut 98 asianomaisten kesken tehtyä sopimusta elatusvelvollisuudesta 
avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin nähden. 

Kaikkiaan 124 holhoojaa ja uskottua miestä laiminlöi holhouslain 51 §:n 
määräämässä ajassa antaa lautakunnalle tilin holhottaviensa omaisuuden 
hoidosta, minkä vuoksi lautakunta saman lain 53 §:n säännöksen mukaisesti 
ilmoitti siitä raastuvanoikeudelle. Milloin lautakunta velvoitti holhoojia ja 
uskottuja miehiä oikaisemaan tilinsä taikka heiltä vaati selvityksiä ja todis-
teita, täytettiin ohjeet ja neuvot muissa, paitsi 5 tapauksessa, joissa lauta-
kunnan siis on ollut pakko tehdä asiasta ilmoitus raastuvanoikeudelle. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 27 p:nä heinäkuuta 1922 
annetun lain 17 §:n mukaan on lautakunta asianomaiselta papistolta ja rekis-
teriviranomaiselta saanut vastaanottaa ilmoituksen 212 avioliiton ulkopuolella 
syntyneestä lapsesta, joista 31 suhteen on tehty ilmoitus lapsen tunnusta-
misesta, sekä toimittanut nämä ilmoitukset lastenvalvojalle, 


