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”Saimme Lumikissa-Kabiinin hankintaan investointi-
rahoitusta Kalakukko ry:ltä. Kabiini on ollut suuri 

menestys. Illalliset Tahkon huipulla elämyskyydillä 
yllättivät monet asiakkaat. Myyntimme ylittyi 

tavoitteestamme noin 20% ja uskomme, 
että tulevaisuuden matkailubisneksessä 

tämänkaltaiset rohkeat investoinnit menestyvät.” 

Harri Jokela, Panorama Bar & Cafe, Nilsiä 

Panorama Bar & Cafe on perheyritys Tahkovuorella. 
Kabiinin hankinta mahdollistaa entistä paremmat palvelut 

esimerkiksi liikuntarajoitteisille asiakkaille.

Ihmisten kokoisille ideoille! 

Rahoitusta maaseudun yrityksille ja yhteisöille

Mikä on Kalakukko ry?
Kalakukko ry on maaseudun kehittämisyhdistys, 
jonka tavoitteena on elinkeinotoiminnan kehittämi-
nen paikallisesti ja alueen ihmisten hyvinvointi. 

u Elinvoimaisen maaseudun puolestapuhuja.
u Rahoitamme yhdistyksiä ja järjestöjä,   
     jotka kehittävät harrastustoimintaa, 
     asuinympäristöä ja uusia palveluita.
u Rahoitamme pieniä yrityksiä ja yrittäjiä, 
     jotka kehittävät liiketoimintaa ja haluavat 
     kansainvälistyä. 
u Rahoitusta myönnämme toiminta-alueella 
      kts. kartta, pl. Kuopion kaupungin keskusta-alue. 
      Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.

Maaseudun yritysrahoitus

”Olen todella iloinen, että Kalakukko ry:n tuella
 laajennamme yritystoimintaa ja pääsemme 
tarjoilemaan lähellä tuotettua ruokaa. Ilman 

rahoitusta, emme olisi uskaltaneet lähteä 
investoimaan näin massiivisesti. Kiitokset 

Kalakukko ry:lle rahoituksen myöntämisestä.” 

Vesa Väisänen, Veskun Kievari, Maaninka

Perinteisen ulkogrillin sijaan tehdään modernit 
ruokailutilat asiakkaille. Uuden Kievarin ansiosta 
Maaningan palvelutarjonta lisääntyy, erityisesti 

kansainvälisiä matkailijoita ajatellen.

”Sirkus Muikku on Kalakukko ry:n avulla kehittänyt 
toimintaansa ja hankkinut esimerkiksi trampoliinin. 
Jotta meillä on tasokasta sirkustoimintaa, tarvitaan 
myös tasokasta opetusta. Tässä teemme yhteistyötä 

Joensuun seudun sirkusten kanssa, jotta saamme 
päivitettyä omaa osaamistamme paitsi temppujen myös 

muun sirkustoiminnan, kuten valotekniikan osalta.” 

Timo Hatakka, Sirkus Muikku, Kaavi

Kalakukko ry ja Joensuun seudun Leader ry rahoittavat 
yhdessä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajojen 

yli tapahtuvaa sirkusyhteistyötä.
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Maaseudun hankerahoitus


