
Cestou na nordkapp s MT10 som sa ocitol v Fínsku, vedel som že alk (teda. Pivo) ešte nejaký 
dostanem v obchode, a vedel som že obchody predávajú alk do 21 hod, tak som zastavil pred 
obchodom (mal som samozrejme so sebou �).

Prišli ku mne nejaký domáci a pýtali sa že kam mám namierené a kde plánujem spat. (Spontánne 
som odpovedal ze chcem si kúpit daky six pack a nájst miesto na stanovanie.)

Inak prišli ku mne tí Fíni kvôli vlajke ktorú spoznal mlady Eronen (ze sme boli niekedy dobrý v 
hokeji).

A po tomto krátkom rozhovore ma pozvali na prespanie k ním do moto klubu PiMoKe; všetko mi 
ukázal kapitán klubu Harri a povedal že mi je tam všetko k dispozícii.

Odiševilo ma ze tam vzadu stal traktor Zetor a vpredu ako maskot stojí stará JAWA 250, 353 🤘. 
Prespal som na zemi v saunovej časti clubu, komfort teplo; aaa aby som nezabudol nazaciatku som 

sa do obchodu ani nedostal a pivo mi priniesol Harri osobne do klubu �. Dakujem
V ten večer (bol len jeden) zapálil som si aj vatru a popíjal pivko; bude to zniet ako klišé ale nikdy 

na toto nocovanie nezabudnem. Rano som sa zbalil a isiel svojou cestou.
Popiči zážitok 
Dakujem PiMoKe

Teksti suomennettuna Google-kääntäjällä:

Matkalla Nordkappiin MT10:llä löysin itseni Suomesta; tiesin saavani kaupasta alkoholia (eli olutta) ja tiesin, että kaupat myyvät alkoholia klo 21 asti, 
joten pysähdyin kaupan eteen (tietysti minulla oli mukanani ”Slovakian lippu hymiö”).
Jotkut kotiäidit tulivat luokseni ja kysyivät minne olin menossa ja missä aioin nukkua. 
(Vastasin spontaanisti, että halusin ostaa sixpackin kiitos ja löytää telttapaikan.) 
Suomalaiset muuten tulivat luokseni nuoren Erosen tunnistaman lipun takia (että olimme joskus hyviä jääkiekossa). 
Ja tämän lyhyen keskustelun jälkeen minut kutsuttiin nukkumaan heidän PiMoKe-moottoripyöräkerholle; seuran kapteeni Harri näytti minulle kaiken ja 
sanoi, että siellä on kaikki saatavillani. Olin helpottunut, että takana oli Zetor-traktori ja edessä maskottina vanha JAWA 250, 353 ”sarvimerkki hymiö”.
Nukuin maassa kerhon saunaosassa, mukavan lämmintä; aaa, etten unohtaisi alkua, en ehtinyt edes kauppaan ja Harri toi minulle olutta kerholle henkilö-
kohtaisesti ”peukku ylös hymiö”. Kiitos.
Sinä iltana (joita oli vain yksi) sytytin tulen ja join olutta; kuulostaa kliseeltä, mutta en koskaan unohda sitä yötä. 
Pakkasin aamulla ja lähdin matkaan. Kiitos PiMoKe

PiMoKen ystävä, slovakialainen Andrej vieraili tallilla kesäkuussa 2018. 
Tässä hänen tervehdyksensä juhlivalle kerholle. 

Andrej lähetti tervehdyksen Slovakiasta


