Vanhaa, alkuperäistä Alakylän sukua

Tuomo rippikouluikäisenä

Vanhemmat Niilo ja Eevi (o.s. Vaara) Mokko sekä lapset
Tuomo, Kauko, Pentti, Ulla, Virva, Reima, Mervi ja Rauni.
Vanhin tytär Vuokko otti kuvan Kerpuajärven kodin edustalla vuonna 1963.

Tuomo Johannes Mokko (67 v.) on sukua lähes kaikille syntyperäisille alakyläisille, sillä hän on jo kymmenennen
polven alakyläläinen. Sukunimi on nykyisin suojattu, joten sitä ei niin vain voi ottaa käyttöön.

Alakylän kylähistoriasta kertovasta ”Alan ja Mokon sukua” -kirjasta (2001) selviää tarkemmin, miten Mokon sukua on
ollut todistetusti jo 1680-luvulta alkaen Alakylässä. Kirjan on kirjoittanut Kaisa Matila ja teos on lainattavissa
kunnankirjastosta.

Tuomo itsenäistyi jo pienenä poikana, sillä Kerpuajärvestä oli n. 15 km:n koulumatka Alakylän kouluun. Tuomon piti
asua viikot sijoitettuna eri perheisiin aina syyskuun alusta toukokuun loppuun. Vain lauantaisin kerkesi hilpotella tai
hiihtää kotiin saunaan. Sunnuntai-iltaisin isä kuljetti lapsikatraan takaisin kylälle joko traktorilla, moottoripyörällä tai
kuplavolkkarilla. Kouluaikana Tuomolla oli siis mahdollisuus yöpyä kotona vain yksi yö viikossa.

Joskus sisarukset asuivat samassa talossa, kuten Pyykkösellä, tai sitten erillään Jääsköllä tai Rantajääsköllä. Kohtelu
kuitenkin näissä kunnan järjestämissä perheissä oli hyvää ja oikeudenmukaista. Lapset saivat läksyjen teon jälkeen
iltaisin leikkiä keskenään ja ruoka oli maittavaa, vaikka jossain taloissa saatettiin syödä esimerkiksi oravanlihaa vielä
1960-luvulla.

Pienestä pitäen Tuomo on tehnyt töitä. Ennen kouluikää Tuomo silpasi kirveellä jalkaan, kun isoveljensä tavoin lähti
metsätöihin ja osallistui puiden karsintaan sekä parkkuuseen. Silloin työmatka taittui vielä mukavasti isän olkapäillä
istuen. Myöhemmin Tuomosta tulikin monitaituri, joka taitaa kaiken korjauksen vaatteista metalliin ja puuhun.

Tuomo toimii kylämme palokalustopäällikkönä ja pitää säännöllisesti huolta kalustokärrystä talvisinkin. Harrastuksiin
kuuluvat myös kalastus ja keväiset pilkkikilpailut.

Tuomolla ja vaimo Marja-Liisa Mokolla (o.s. Piirainen) on neljä tytärtä, 12:ta sukupolveakin on neljä tyttöä ja kaksi
poikaa.

Tuomo rakastamiensa naisten ympäröimänä (Minna, Heidi, Marja-Liisa, Suvi ja Niina)
Kaksosten syntyessä 1990 Tuomo yösyötti aina toisen tytön vaikka päivisin kulki 6.00 – 17.00
Leville rakennustöihin. Pari vuotta myöhemmin hän toimi yhden talven kaikkien lasten
yksinhuoltajana viikonloppuja lukuun ottamatta vaimon opiskellessa Rovaniemellä koulunkäynnin
ohjaajaksi. (Kulkien edelleen Levillä töissä.)

