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”Du duger precis som du
är!” Det är så vi ska tänka.
Det är jätteroligt att märka
att många äldre också
tänker i de banorna, säger
Märta Salokoski, 71.

MÄRTA SALOKOSKI

Ålder: 71 år.
Yrke: Socialantropolog,
pol.dr, pensionär.
Familj: Make, 3 vuxna barn,
2 barnbarn.
Hobby: Att skriva, motionera,
umgås.
Motion: Thai chi, jympa,
vattengymnastik.
Litteratur: Allätare, gärna
svenska deckare.
Läser just nu: Johan Ulfvens:
Vårens fågelvindar,1975.
Utgett: Äventyret att
bli gammal, tankar om
åldrandet, 2015, på eget
förlag.
Aktuellt: Självbiografisk bok
under arbete.
Önskan: Leva länge, hålla sig
klar i huvudet, kunna skriva
en massa olika böcker.

”De kallar oss pensionärer!”
– Det är onekligen ett äventyr att bli gammal, säger
Märta Salokoski, 71. Jag har funderat mycket på det.
Med facit på hand vet jag att äldre personer äger ett
visst mått av vishet. Jag är också medveten om att det
finns olika kategorier av pensionärer. Alla är inte i gott
skick och därför tycker jag att man oftare borde tala om
hur det är att bli gammal.
Pensionärerna är i största allmän- upplevt att jag har något viktigt och
het ett aktivt folk. De är engagera- angeläget att ge. Med hjälp av bode och hör till olika föreningar, de ken har jag försökt få folk att funsamlas i små, privata grupper och dera över saker och ting.
deltar i kurser av olika slag.
I arbetet som antropolog vid
Pigga sextioåringar är en kate- Helsingfors universitet skrev Märta
gori för sig. För ensamma äldre kan Salokoski på engelska och jobbade
pensionärsföreningen vara en vik- på finska. I sitt vuxna liv har hon
tig samlingspunkt. Många sjuttio- levt utanför ankdammen trots att
åringar är aktiva och ofta experter familjen bott i centrum av Helsingpå olika saker. Kunskapen och ny- fors. Nu har Salokoski och hennes
fikenheten finns ju där. Men vid man flyttat till Degerö, där naturen
sjuttio kommer oftast verklighe- finns inpå knutarna.
ten emot. Folk blir krassligare och
– Underbart, säger hon.
tröttare.
– Många av de äldre jag träffat på Glädje över språket
servicehem och i pensionärsfören- – Som pensionerad har jag på nytt
ingar skulle må bättre av att träffa fått kontakt med mitt modersmål.
också andra än bara jämngammalt
– Jag trodde jag kunde svenska,
sällskap, påpekar Märta Salokoski. men det visade sig att jag använde en mängd finlandismer. DessAha-upplevelser
utom uttryckte mig ålderdomligt
– På basis av egna upplevelser och och med en text influerad av fininspirerad av min omgivning har skans och engelskans satsbildning.
jag sammanfattat mycket av det jag Genom att delta i skrivarkurser
kommit fram till i boken: Äventyret
har jag fått nya redskap och lust att
att bli gammal. Det tog mig två år både förbättra och utveckla mitt utatt skriva den, säger hon.
tryckssätt.
– Skrivarbetet har gett mig en
– Så länge huvudet håller vill jag
oerhörd energi, och glädje. Samti- skriva!
digt har jag känt en stor frihet och
På vägen har hon träffat många

trevliga människor, hittat gamla
klasskamrater, skapat nätverk och
helhjärtat levt upp till att vara pensionär.
Förändring
Men allt går inte på räls. Hon har
fått kritik för att inte skriva om
fattiga, ensamma och utsatta äldre människor som kanske lever ett
tråkigt liv.
– Där går mina roller isär, säger
hon bestämt. Jag ville inte skriva en
bok utgående från min utbildning,
sådana texter har jag skrivit tillräckligt många av. Funderingar kring
pensionärens frihet, åldrandet och
nya insikter kändes mera lockande
och samtidigt utmanande.
– Vad är det som säger att just jag
har rätt i mina påståenden, undrar
hon. Det får läsarna avgöra.
För några år sedan gick hon igenom en allvarlig sjukdom, men klarade sig med hjälp av cellgifter och
medicinering. Samtidigt gav den
insikt i hur det är att vara sjuk och
utsatt.
– Förr var jag en gnällspik, säger
hon, men jag har försökt göra något
åt det. Jag tror att man blir bättre på
att förändra sig när man blir äldre,
däremot ska man inte slösa energi
på att försöka förändra andra.
Förmågan att kunna vara glad är
viktig. När man stiger upp på morgonen gäller det att se det positiva i
att få vakna upp till ännu en ny dag.
Tiden är kort.
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