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Haaveista tuli totta
Benjamin ja Linda Andberg päättivät muuttaa Helsingistä 
maaseudulle pakoon hektisen työelämän haasteita, jotka 
alkoivat tuntua oravanpyörältä. Pariskunta osti maatilan 
rakennuksineen Loviisasta, Ruotsinpyhtäältä 2020 alussa 
ja aloitti toiminnan lampaiden kasvatuksella. Nyt tilalla on 
50 uuhta ja 120 pässiä, 9 nautaa ja kolme hevosta. Maatila 
tuottaa luomulihaa suoramyyntinä ravintoloille ja yksityi-
sille asiakkaille. 

– Olen aina haaveillut eläintilasta, kertoo Linda, joka on 
ammatiltaan kätilö. 

– Naapuriapuun voi aina luottaa, kertoo Benjamin. 
Naapureiden apu on ollut kullanarvoista uusille maata-

lousyrittäjille, joiden on pitänyt opetella kaikki käytännön 
asiat alusta asti itse. Haasteista huolimatta pariskunnalla 
on visio kehittää maatilaa, niin että se olisi taloudellisesti 
kannattavampaa. 

Avoin asenne, innokkuus oppia uutta ja haaveiden to-
teuttaminen ovat pariskunnan mukaan onnellisen elämän 
peruspilareita. Ja kaikki tämä toteutuu Loviisassa.

Benjamin och Linda Andberg flyttade till landsbygden från 
Helsingfors, bort från det hektiska arbetslivet, som börjat 
kännas som ett ekorrhjul. Paret köpte en gård med tillhö-
rande byggnader i Lovisa, Strömfors i början av år 2020 
och inledde verksamheten med uppfödning av lamm. För 
tillfället finns det 50 tackor, 120 bässar, 9 nötkreatur och 
tre hästar på gården. Gården producerar ekokött till direkt-
försäljning för restauranger och privata kunder. 

– Jag har alltid drömt om en djurgård, berättar Linda, 
som till sitt yrke är barnmorska. 

– Här kan man alltid lita på hjälpen från grannarna, 
berättar Benjamin. 

Hjälpen från grannarna har varit guldvärt för de nya 
landsbygdsföretagarna, som själva varit tvungna att lära 
sig alla praktiska arbeten från början. Trots utmaningar har 
paret en vision om att utveckla gården, så att verksamheten 
skulle vara ekonomiskt mer lönsam. 

En öppen attityd, ivrighet att lära sig nytt och att uppfylla 
sina drömmar är enligt paret bra grunder för ett lyckligt liv. 
Och allt detta förverkligas i Lovisa.

Drömmarna blev sant

Seuraa Eskils-tilan 
tapahtumia Instagramissa.

Följ Eskils-gårdens 
händelser på Instagram.



Vakaata ja puhdasta 
perus voimaa

Ydinvoima on luotettava tuotantomuoto, jolla sähköä pystytään 
tuottamaan jatkuvasti sääoloista riippumatta. Se lisää Suomen 

sähköomavaraisuutta ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta.

Ilon kautta tuloksiin Med glädje till resultat 
Liljendalin urheiluseuralla (LIK) on pitkät yleisurheilu-
perinteet. 

Seuran toiminnanohjaaja Jessica Meriheinällä on 
SM-tason menestystä kuulantyönnössä. 

Urheiluseura toimii täysin vapaaehtoistyön pohjalta, 
rakkaudesta liikuntaan.

Liljendalin kylässä yhteenkuuluvuuden tunnetta  
pidetään arvossa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita 
osallistumaan toimintaan. 

Urheiluseura pyrkii jatkuvasti kehittymään ja seuraa-
maan ajan henkeä. Yleisurheilun lisäksi seura tarjoaa  
hiihtoa, palloilulajeja, frisbeegolfia ja kesäleirejä. Lue  
lisää seurasta osoitteessa lik.idrott.fi

Liljendal idrottsförening (LIK) har långa traditioner inom 
friidrotten.

Föreningens verksamhetsledare Jessica Meriheinä har 
själv uppnått framgång på FM nivå i kulstötning. 

Idrottsföreningen verkar helt på basen av frivilligt arbete, 
av kärlek till idrott. 

I byn Liljendal värdesätter man känslan av samhörighet. 
Alla är varmt välkomna att delta i verksamheten. 

Idrottsföreningen strävar till att ständigt utvecklas och 
följa tiden. Förutom friidrott erbjuder föreningen skidning, 
bollsporter, frisbeegolf och sommarläger. Läs mer om LIK 
på lik.idrott.fi.



Luotettavaa ja 
mutkatonta 
pankkipalvelua 
paikallisesti 
Länsi-Kymen 
Osuuspankista.

OP Länsi-Kymi

Lapinjärven konttori
Avoinna: ma, ke, pe klo 10-16.30,
kassapalvelut klo 10–12.
Lapinjärventie 21, 07800 Lapinjärvi

Loviisan konttori
Avoinna: ma–pe klo 10-16.30, 
kassapalvelut klo 10–12.
Kuningattarenkatu 15 B, 07900 Loviisa

Nina Ek 
asiakkuusjohtaja
Konttorin esimies, 
yritys-, maa- ja 
metsätalouspalvelut
Loviisan konttori 
puh. 010 257 2562 
nina.ek@op.fi

Pernilla Andersson 
asiakkuusasiantuntija
Varallisuudenhoito 
ja rahoitus
Loviisan ja  
Lapinjärven konttorit 
puh. 010 257 2503 
pernilla.andersson@op.fi

Jonne Rantala 
asiakkuusjohtaja
Konttorin esimies, 
yritys-, maa- ja 
metsätalouspalvelut
Lapinjärven konttori 
puh. 010 257 2571 
jonne.rantala@op.fi

Andreas Puno 
asiakkuusasiantuntija
Rahoitus- ja 
päivittäispalvelut
Loviisan konttori 
puh. 010 257 2510 
andreas.puno@op.fi

Ina Lassas 
pankinjohtaja
Yritys-, maa- ja 
metsätalouspalvelut
Elimäen ja Loviisan 
konttorit 
puh. 010 257 2519 
ina.lassas@op.fi

Tanya Lindberg 
asiakasneuvoja
Kassa- ja 
päivittäispalvelut
Loviisan konttori 
puh. 010 257 2572 
tanya.lindberg@op.fi

Olav Rosas 
vakuutusasiamies
Yritys-, maatalous- 
ja henkilöasiakkaan 
vahinkovakuutukset
Elimäen, Lapinjärven 
ja Loviisan konttorit 
puh. 010 253 0151, 
050 569 9429 
olav.rosas@pohjola.fi

Pia Karttunen 
asiakkuusasiantuntija
Päivittäispalvelut
Loviisan konttori 
puh. 010 257 2546 
pia.karttunen@op.fi

Tanja Lehtikangas 
asiakkuusneuvoja
Rahoitus- ja 
päivittäispalvelut
Lapinjärven ja 
Loviisan konttorit 
puh. 010 257 2576 
tanja.lehtikangas@op.fi

Eero Kirjola 
asiakkuusneuvoja
Rahoitus- ja  
päivittäispalvelut
Loviisan konttori 
puh. 010 257 2518 
eero.kirjola@op.fi

Teresa Helander 
asiakkuusasiantuntija
Varallisuudenhoito 
ja rahoitus
Loviisan konttori 
puh. 010 257 2506 
teresa.helander@op.fi

Lenita Backman 
asiakkuusneuvoja
Kassa- ja  
päivittäispavelut
Lapinjärven konttori 
puh. 010 257 2511 
lenita.backman@op.fi

Lue lisää tarinoita 
Loviisan kaupungin 
kotisivuilta loviisa.fi!

Tietoa elinvoimaisista kylistä 
osoitteessa itukylat.fi.

Info om livskraftiga byar 
på sidan itukylat.fi/sv/.

Läs mera berättelser 
på Lovisa stads 
hemsidor!

KUNINGATTARENKATU 18  07900 LOVIISA  |  029 041 2300  | WWW.SAASTOPANKKI.FI/SOMERONSP

AMMATTITAITOA 
PELLOILLE, 
METSIIN JA
MAARAKENTAMISEEN! ENTREPRENÖR LAHTINEN KARI KY KB

PUH. 0400 713 512   |   www.karilahtinen.fi
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