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Luotsi-strategiamme on väylä merkitykselliseen, alueen näköiseen
tulevaisuuteen. Vuonna 2027 Ravakan alueella on elinvoimaista, älykästä

ja hyvää elämää sekä paljon virkistäviä mahdollisuuksia. Erityisesti
matkailu alueellemme kasvaa, kehittyy ja rikastaa arkeamme. Tämä

tulevaisuus tehdään vastuullisesti yhdessä; Ravakka toimii alueen
toimijoiden luotsina myötä- ja vastatuulessa sekä pyörteissä.
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Elinvoimaa
elinkeinoista

Nuoret
Haluamme, että nuoret
huomioidaan alueemme

päätöksenteossa ja  -
atoiminnassa

paremmin. 

Painopisteen tavoitteena on, että alueellamme on monenlaisia, saavutettavia,
laadukkaita ympäristöjä sekä sisältöjä erilaisten ulkoilijoiden ja vapaa-ajan

viettäjien tarpeisiin

Painopisteen tavoitteena on, että maaseudulla on monipuolisesti palveluita ja työpaikkoja,
lähiruoan asema on vakiintunut ja saamme voimaa uusiutuvasta energiasta sekä kierto- ja
biotaloudesta. 

Mahdollisuuksia
matkailusta

Painopisteen tavoitteena on, että alueemme on osa kasvavaa matkailualaa ja
hyvinvointi- ja ruokamatkailun sekä meri- ja saaristomatkailun suosiotaan

jatkuvasti kasvattava kohde

Virkistävää
vapaa-aikaa

Älykkäästi
yhdessä

Painopisteen tavoitteena on mahdollistaa yhteinen tekeminen, lisätä kaikkien yhteisöön kuuluvien
hyvinvointia ja tuoda merkityksellisyyttä ihmisten elämään. Haluamme myös erottua omalla lumoavalla
imagollamme ja olla houkuttelevia  paikallisille, uusille asukkaille ja kävijöille. Lisäksi haluamme, että
alueemme toimijat kokevat voivansa vaikuttaa ja toimia vastuunkantajina muuttuvissa olosuhteissa
paikallisesti ja globaalisti. 

Nuoret - Haluamme, että nuoret huomioidaan alueemme päätöksenteossa ja toiminnassa
paremmin.

Alkavat ja uutta luovat yrittäjät - Haluamme tukea alueemme yrittäjiä erityisesti heidän
alkutaipaleellaan ja innovoinnissa. 

Uusasukkaat - Haluamme luoda lisää kohtaamisen ja keskustelujen mahdollisuuksia eri taustoista
oleville ihmisille ja tukea toimijoidemme uusasukkaita alueelle juurruttavaa, yhteisöllisyyttä
rakentavaa toimintaa. 

 

Strategiaa
toimeenpannaan yhdessä
alueen toimijoiden kanssa

- erityisesti Ravakka
haluaa tehostaa 1.

nuorten, 2. alkavien ja
uutta luovien yrittäjien
sekä 3. uusasukkaiden

osallisuutta



Kommentoi tätä luonnosta viimeistään
12.6.2022 osoitteessa

ravakka.fi/tietoameista/tulevaisuus

 Strategia tulee
koskettamaan jokaista, sillä

Leader-tuella tehdyt
muutokset näkyvät

kaikkialla. Ota siis kantaa
siihen, mitä Leaderistä

rahoitetaan 2020-luvulla!

Mitä mieltä
olet

suunnitellusta?

Mikä oli parasta?
Mistä antaisit

risuja?

http://www.ravakka.fi/tietoameista/tulevaisuus

