
Kysely nuorisovaltuuston henkilöstölle tai puheenjohtajalle

Hyvät naiset ja herrat,

Osana tieteellisestä työstä Freiburg:in yliopistossa tutkin nuorisovaltuustojen työtä Etelä-Saksassa ja Suomessa. 
Yhteistyössä Baden-Württemberg:in nuorisovaltuuston hallituksen kanssa teemme tutkimuksen nuorisovaltuustojen 
koostumuksesta ja työstä. Tämä on ensimmäinen tutkimus vuodesta 1996. 
Teidän ja nuorisovaltuustojen tuki on tärkeä, vain niin hallituksen työ voi keskittyä enemmän nuorisovaltuustojen 
tarpeisiin ja nuorisovaltuustojen ideat voivat kehittyä paremmin.

Kyselylomakkeet ovat anonyymeja ja vastaukset käytetään ainoastaan työtäni varten. Vastukset tuhotaan arvioinnin 
jälkeen. Tulokset ovat saatavilla hallitukselle tammikuusta 2011 ja pyynnöstä tulokset ovat myös 
nuorisovaltuustoille saatavilla.

Ohessa kaksi eri kyselyä. Antakaa tämä kysely puheenjohtajalle ja nuorisovaltuustojen työntekijöille ja toisen 
kyselylomakkeen nuorisoneuvostojen jäsenille täytettäväksi.

Jos teillä on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, vastaan niihin mielellään, +49 175 1554495 tai 
sbamueller@googlemail.com. 

Ystävällisin terveisin, 
Sebastian Müller

Kysymykset

Kaupungin koko (Asukkaita):

Nuorison määrä:

Nuorisovaltuustojen määrä:

Perustettu vuona:

Äänestysprosentti viime vaaleissa:

Hallituksen jäsen: Olen ☐ En ole☐

Äänestyksen tapa:

Kouluissa ☐

Vaalikokouksissa ☐

Vaalilistoilla ☐

Vaalipiirit ☐

Muut ☐

Vaaleja vuodesta: 

Nuorisovaltuustojen kokouksissa puheenjohtajuus:

Pormestari ☐

Nuorisoneuvosto ☐

Muu: ☐
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Päiväjärjestyksen päätös tekee

Hallitus ☐

Nuorisovaltuusto ☐

Hallitus, nuorisovaltuuston suosiolla ☐

Muu: ☐

Viime vuona käsiteltiin nuorisovaltuustossa seuraavia aiheita (ilmoita lyhyesti)

Seuraavat lausunnot pitävät paikkansa:

Nuorisovaltuustolla on omat tilat Kyllä ☐ Ei ☐

Nuoret voivat tavata myös ilman aikuisia Kyllä ☐ Ei ☐

Nuorisovaltuustolla budjetti on  Euroa

Se kattaa myös yhden tai monen työntekijän kuluja Kyllä ☐ Ei ☐

Nuorisovaltuuston työntekijä/t on/ovat vain yksin tälle 
nuorisovaltuustolle vastuussa 

Kyllä ☐ Ei ☐

Nuorisovaltuustolle määritelty työntekijän asema sisältää virastoa

Jäsenet saavat osallistumismaksua kokouksin Kyllä ☐ Ei ☐

Nuorisovaltuustojen jäsenillä on oikeus puhua komitioissa tai 
kunnanvaltuustossa 

Kyllä ☐ Ei ☐

Nuorisovaltuustojen jäsenillä on anomusoikeus komitioissa 
tai kunnanvaltuustossa

Kyllä ☐ Ei ☐

Tutkimusta tai kyselyä liittyen haluan antaa seuraavat tiedot tai huomautukset:

☞ Olkaa hyvä ja liittäkää kopio yhtiöjärjestyksestä

Ole hyvä ja lähetä kysymyslomakkeen kirjekuoressa takaisin minun osoitteeseen:
Sebastian Müller, Dunantstr. 3, 79110 Freiburg. 
Kiitos avustasi!
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