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Hyvä seniori
Edellisessä tiedotteessa jo olikin tieto yhdistyksemme pitkäaikaisen
jäsenen, Irma Ruuskanen-Seren yllättävästä kuolemasta. Olli Männikkö on
laatinut hänestä muistokirjoituksen ja sen myötä Olarin kansalliset seniorit
ry kunnioittaa Irma Ruuskanen-Seren muistoa.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA IRMA RUUSKANEN-SERE ON KUOLLUT
Kunniapuheenjohtajamme Irma Ruuskanen-Sere nukkui pois
helatorstaina 28.5.2020 Jorvin sairaalassa.
Me Olarin kansalliset seniorit opimme tuntemaan Irman äärimmäisen
työteliäänä, älykkäänä, jämptinä, huumorintajuisena lähimmäisenä.
Irma Ruuskanen-Sere toimi Olarin kansallisten seniorien
varapuheenjohtajana, puheenjohtajana, tilintarkastajana ja
kunniapuheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 2017.
Irma Ruuskanen-Sere syntyi Viipurissa 19.11.1927, tuli ylioppilaaksi Porin
Suomalaisesta Yhteislyseosta 1947, valmistui farmaseutiksi Helsingin
yliopistosta 1951 ja ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta 1956.
Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja HTM hänestä tuli 1982.
Opiskeluaikana ja valmistuttuaan hän työskenteli useissa Porin
apteekeissa, kunnes siirtyi Orionin markkinointisihteeriksi vuosiksi 19561976.
Lääketietokeskuksen toimitusjohtajana hän teki työuransa
merkittävimmän panoksen 1976 -1989.
Koko työuransa ajan ja eläkkeelle jäätyään Irma Ruuskanen-Sere
osallistui yhteiskunnan rakentamiseen lukuisten kunnallisten
toimielinten ja kansalaisjärjestöjen kautta Hän toimi mm. Espoon
kaupungin tilintarkastajana, Espoon vanhusneuvostossa, Espoon
kaupungin huoltolaitosten johtokunnassa, Espoon veteraaniasiain

neuvottelukunnassa ja Medical Investment Trust Oy:n
hallintoneuvostossa.
Irma Ruuskanen-Sere oli Sihteeriyhdistys ry:n perustajajäsen,
hallituksenjäsen, puheenjohtaja ja kunniajäsen. Hän toimi Helsingin
Kokoomuksen Naisten hallituksessa, Olarin Kokoomuksen hallituksessa ja
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallituksessa.
Ruuskanen-Sere oli Osakesäästäjät ry:n perustajajäsen ja sen
hallituksessa, Suomi-Amerikka-yhdistyksen hallituksessa ja
valtuuskunnassa.
Sotaveteraanien asia oli Ruuskanen- Serelle erittäin tärkeä. Hän teki töitä
Espoon Sotaveteraanien hyväksi vuodesta 1993 lähes kuolemaansa
saakka hallituksessa, sosiaalijaoston puheenjohtajana ja useissa eri
tehtävissä. Sotilas- ja lottaperinne oli hänelle rakas. Hän toimi 21.
Prikaatin perinneyhdistyksen rahastonhoitajana ja hallituksessa,
toiminnantarkastajana ja oli kunniajäsen.
Irma Ruuskanen-Sere palkittiin lukuisilla huomionosoituksilla, kunnia- ja
ansiomerkeillä, mm: Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, Suomen
Leijonan 1.luokan ritarimerkki, Espoon sotaveteraanit ry:n kunniajäsen,
Kotirintamanaisten mitali, Suomen Ekonomiliiton ansiomerkki no
101+ansioviiri, Suomen Lottaperinneliitto ry:n ansiomerkki ja MPKL:n
Kilta-ansioristi.
Hänen työkapasiteettinsa oli uskomattoman suuri kuten edellä olevasta
lyhennetystä työhistoriasta voi päätellä. Hän oli aina valmis työhön
yhteisön hyväksi.
Muistamme kunniapuheenjohtajaamme kiitollisuudella/ Irma
Ruuskanen-Seren muistoa kunnioittaen
Olli Männikkö

Irma Ruuskanen-Sere on siunattu haudan lepoon 12.6.2020.
(Ilmoitus Helsingin Sanomissa 14.6.2020)

