Rahasto perustuu kouluneuvos Eeva Matinollin (9.2.1930–
26.3.2016) vuonna 2011 tekemään testamenttiin. Rahaston tuotolla tuetaan Suomen historian tutkimusta.
Eeva Liisa Matinolli, o.s. Nieminen, syntyi Vesilahdessa Aino Marjatta Niemisen ja Mikko Ikkalan tyttäreksi. Päästyään ylioppilaaksi hän aloitti historian opinnot Turun yliopistossa. Hän valmistui
filosofian maisteriksi 1955 ja aloitti opettajan uransa Kurikan
yhteiskoulussa 1955. Pian hän sai historian tuntiopettajan töitä
Turun eri oppikouluista ja vt. lehtorin viran vuonna 1957 juuri
perustetusta Puolalan yhteislyseosta. Eeva Matinolli työskenteli
Puolalassa 36 vuotta historian, yhteiskuntaopin ja kansantaloustieteen opettajana ja sittemmin rehtorina. Kouluneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin 1992.
Eeva Matinolli avioitui historiantutkija, dosentti Eero Antero Matinollin (29.6.1924–9.6.1981) kanssa 1954. Tyrnävältä kotoisin
ollut Eero-puoliso oli kasvanut maalaistalossa neljän veljen kanssa ja opiskellut historiaa Turun yliopistossa. Hän toimi Suomen
historian apulaisprofessorina ja vt. professorina. Puolisonsa varhaisen kuoleman jälkeen Eeva Matinolli auttoi tämän keskeneräiset Porthan-tutkimukset loppuun ja suuntautui intensiivisesti
koulutyöhön.
Rohkeasti ja avarakatseisesti Eeva Matinolli kehitti Puolalanmäen lukiosta modernin ja useita mahdollisuuksia tarjoavan kokonaisuuden erityisesti kielien ja musiikin osalta. Englannin ja ruotsin lisäksi voi A-kielenä opiskella saksaa, ranskaa ja venäjää sekä
lukiossa alkavana D-kielenä espanjaa. Ensimmäiset musiikkilukiolaiset aloittivat 1981, jolloin Turun kaupunki kustansi musiikkilinjan. Valtionapuun kuuluva musiikkilukio toteutui 1988. Kun
Matinolli jäi eläkkeelle 1993, Turun musiikkiluokat saattoivat juhlistaa 25-vuotista toimintaansa. Puolalanmäen lukiota leimaa
myös kansainvälistyminen. Ystävyyskoulutoiminta alkoi Pohjoismaiden ja Pietarin kesken, musiikkitoiminta loi yhteyksiä Eurooppaan ja jopa Afrikkaan.

Eeva Matinolli Raimo Aarraksen muoto kuvassa
vuodelta 1990. Puolalanmäen koulun kokoelmat.
Matinolli selvitti kylien, talojen ja sukujen historian ja kalastuselinkeinot. Yhdessä professorinsa Kaarlo Jänteren kanssa hän oli
kirjoittamassa Naantalin historian toista osaa. Hän toimi aktiivisesti 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun lopulle Turun Historiallisen Yhdistyksen sihteerinä, johtokunnan jäsenenä ja Turun seitsemän vuosisataa teoksen toimitussihteerinä. Eläkkeellä hän
tutki synnyinkuntansa Vesilahden historiaa perukirjoista aina
vuoteen 1900 asti. Viimeinen sivu jäi kesken, mutta työ saatettiin
asiantuntijavoimin päätökseen.

Koska Eeva Matinollilla ei ollut lähisukulaisia, serkut ja ystävät
olivat hänelle läheisiä. Turun Yliopistosäätiön lisäksi hän testaEuroopan historia, yhteiskuntaoppi ja taloustiede olivat Matinollin menttasi varojaan myös Turun yliopiston kirjastolle ja Rymättyalaa. Yhteislyseon oppilaiden aloitteesta syntyi ”Pyllin historian- län seurakunnalle.
kerho” jo 1950-luvun lopulla, ja siihen Matinolli osallistui aktiivi- Heli Teittinen / Oy Sigillum Ab
sesti vielä eläkeläisenäkin. Rehtorina hän painotti keskustelevaa
otetta oppilaiden kanssa. Oikeudenmukaisuus, oppilaan etu ja
työnteon kunnioittaminen olivat hänelle tärkeitä.
Eeva Matinolli kirjoitti mittavan Rymättylän historian, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 1982, toinen kahdessa osassa 2000
(II.1) ja 2001 ja (II.2). Vuonna 2002 hän toimitti julkaisun Rymättylässä 1644, joka perustui J. C. Stenklyftin karttoihin. Kirjoissaan

