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Tietokonelahjoitus tukemaan Harjavallan lukiolaisten arkea 

Ensi syksynä Harjavallan lukion aloittavat saavat opintojensa ajaksi käyttöönsä kannettavat 
tietokoneet lahjoituksena Bolideniltä ja Nornickeliltä. Uusi yhteistyömuoto on merkittävä, sillä 
tietokone kulkee opiskelijoiden matkassa koko lukion ajan.  

Yhteistyösopimus yritysten ja Harjavallan lukion kesken on jo viides. Aiemmin yhteistyö piti 
sisällään luonnontieteiden kirjojen hankkimisen lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Uusi 
tietokoneita koskeva sopimus allekirjoitettiin tiistaina 21.1.2020 ja se koskee syksyllä 2020 ja 
2021 aloittavia lukiolaisia. Harjavallan lukiossa aloittaa vuosittain noin 30 oppilasta.  

- Tietokonelahjoitus on merkittävä panostus lukiolaisten sujuvaan oppimiseen ja 
laadukkaaseen opettamiseen. Yritysten kustantamat tietokoneet tarjoavat osaltaan 
opiskelijoille tasa-arvoiset lähtökohdat kaikissa oppiaineissa koko lukion ajan aina yo-
kokeisiin asti. Lahjoituksen avulla tuetaan vahvasti opiskelijoiden digi- ja 
teknologiaosaamista, joka on tärkeä valttikortti jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden 
urapoluilla, kertoo Sari Lukka. 

Boliden ja Nornickel tukevat paikallista koulutusta monin eri tavoin, muun muassa järjestämällä 
opetusta, opetusmateriaalien hankinnoilla, stipendeillä sekä yritysvierailuilla.  

- Lahjoituksen avulla haluamme olla tukemassa opiskelijoiden arkea ja Harjavallan 
vetovoimaisuutta. Teollisuus tarvitsee osaajia nyt ja jatkossakin. Haluamme kannustaa 
nuoria teknisen ja muiden alojen jatko-opintoihin, ja olla potentiaalisia työnantajia 
parhaille osaajille tulevaisuudessa, kertovat yritysten toimitusjohtajat Joni Hautojärvi ja 
Timo Rautalahti. 
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Nornickel Harjavalta on monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. 60 vuodessa olemme 
vakiinnuttaneet paikkamme alamme huipulla. Ja siellä aiomme myös pysyä. Tulevaisuuden menestyksen 
varmistamme yhdessä osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön kanssa. Toimimme vastuullisesti niin  
ympäristön, ihmisten kuin yhteiskunnankin kannalta. Työllistämme Harjavallassa noin 300 henkilöä ja liikevaihtomme 
oli 880 miljoonaa euroa vuonna 2018.  

Boliden Harjavalta on tehokas, vastuullinen ja kansainvälinen kuparin ja nikkelin jalostaja. Tuotamme metalleja 
eurooppalaisille teollisuusasiakkaille kannattavasti ja korkealaatuisesti. Nikkelisulattomme on ainoa Euroopassa ja 
sulatollamme kehitetyllä energiatehokkaalla teknologialla valmistetaan lähes puolet maailman kuparista. 
Päätuotteitamme ovat kupari, nikkeli, kulta, hopea ja rikkituotteet. Palveluksessamme työskentelee 540 eri alojen 
ammattilaista. Vuonna 2018 tuotannon arvo oli 1,4 miljardia euroa.  


