MERSUT.

KOKO MERSUKANSAN TAPAHTUMA MOBILIASSA
KANGASALLA LAUANTAINA 27.8.2022

Mersun tähti on ollut käsite kaikkialla jo yli 130 vuoden ajan. ”Maalla, merellä ja ilmassa”, kuten
Mercedes-Benz -Daimler yhtiön perustajat aikanaan määrittivät kolmisakaraisen Hopeatähden
ajatuksen.
Suomen Mercedes-Benz Klubi järjestää nyt toisen kerran Hopeatähden merkeissä lauantaina
27.8.2022 koko Suomen Mersukansan yhteisen kokoontumisen, Mersut. - tapahtuman,
Mobilia auto- ja liikennemuseokeskuksessa Kangasalla, Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 KANGASALA.
Tule Mersut. - tapahtumaan millä tahansa vanhalla Tähtikeulaisella, henkilöautolla, kuormaautolla, Mersun traktorilla, alkuperäisellä, rakennellulla tai vaikkapa latolöytöMersulla auto
trailerin päällä. Runsaastikin käytön jälkiä omaavalla laitteella tai sitten vaikkapa upouudella
vastikään kaupasta haetulla autolla. Erityisesti kaikki W116 tyypin S-Mersut ovat tervetulleita,
vietetäänhän tänä vuonna tämän yhden S-sarjan esi-isän ja tiennäyttäjän 50-vuotissynttäreitä.
Mersut. - tapahtumassa tapaat muita Hopeatähden ystäviä ja voit tutustua laajaan kirjoon erilaisia
Mersuja museoajoneuvoista nykyautoihin. Tapahtuman ohjelmassa on mm. asiantuntijan
esitys S-sarjan Mersuista, erityisesti tietysti päivänsankari W116 roolista S-sarjan kehityksessä.
Tapahtuman juontaja kiertelee tapahtuman aikana osallistujien joukossa ja esittelee autoja ja
niiden miehistöjä koko porukalle.
Ja tutustuttavana ovat tietysti myös Mersun viimeiset uutuudet, kuten täyssähköinen EQS ja EQE.
Mobiliassa on tarjolla kahvio ja edullinen lounasruokailu koko perheelle.

Mobilian näyttelyt.
Mersut. - tapahtuman yhteydessä voit tutustua Mobiliassa useisiin uusiin näyttelyihin.
”Suomi liikkeelle 1920-luvulla ” näyttely esittelee kyseisen aikakauden maantieliikennettä, esillä on
myös ajankohdan ajoneuvoja.
”Bella Bella” näyttelyssä esitellään 50-70 luvun italialaisia autoklassikoita.
”Tie vie” on kiehtova valokuvanäyttely Suomen 22:sta museotiestä.
Ja tietysti tutustuttavana ovat aina kiinnostavat Mobilian pysyväisnäyttelyt kuten Rallimuseo ja
Gallerian klassikkoautot.

Mobiliasta, sen kaikista näyttelyistä ja muista palveluista löydät lisätietoja Mobilian kotisivuilta:
www.mobilia.fi

Vehoniemiajo.
Jospa aloittaisitkin Mersut. - tapahtuman osallistumalla lauantaiaamuna 27.8.2022 retkiajeluun
hienoissa Pirkanmaalaisissa maisemissa? Lähes Mobilian naapurissa oleva Vehoniemen
Automuseo järjestää tuolloin perinteisen Vehoniemiajon. Osallistujat kokoontuvat
lauantaiaamuna kello 9.00 alkaen Vehoniemen Automuseolle, jossa on autoretken avajaiset
kahvitarjoiluineen museonjohtaja Leila Suutarisen johdolla. Vehoniemestä ajellaan sitten
porukalla mukavia teitä pitkin Kuhmalahteen, josta matka jatkuu Mobiliaan
Mersut.- tapahtumaan. Siellä Vehoniemiajon osallistujat otetaan vastaan juhlavasti esittelyjen
kera. Vehoniemiajo päättyy Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinoille Mobilian naapuriin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Vehoniemiajoon Leila Suutariselta puh. 050 365 7023 tai
Vehoniemen Automuseon kotisivuilta: www.automuseo.com

Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinat.
Mobilian alueella järjestetään samanaikaisesti Mersut.- tapahtuman kanssa kello 8-15
Tampereen Seudun Mobilistien organisoima Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinat. Siellä voit
ehkä tehdä myös Mersuihin liittyviä löytöjä? Tai entäpä jos tuletkin sinne itse myymään myös
omia ylimääräisiä Mersutavaroitasi tai vaikka mitä vaan keräilytavaraa.

Tarkemmat tiedot Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinoista löydät Tampereen Seudun
Mobilistien kotisivuilta:
www.tammob.com -> tapahtumat

Mersut. - tapahtuman aikataulu

klo 10.00

Mersut. - tapahtuman parkkialue avautuu Mobilian pihalla,
tapahtumaan osallistuvat Mersut ohjataan parkkiin.

klo 10.45

Tervetuloa Mersut. – tapahtumaan.
Ari-Pekka Lällä, Suomen Mercedes-Benz Klubi
Mobilian historiasta ja toiminnasta tänä päivänä.
Mobilian edustaja

klo 11.00

Mercedes-Benz S-sarjan synty, 1960- 1980 luku,
W116 merkitys S-sarjan historiassa.
Anssi Juutilainen, Suomen Mercedes-Benz Klubi

klo 11.30 – 15.00

Mersut. – tapahtuman osallistujien vapaamuotoisia haastatteluja,
mukana olevien Mersujen esittelyjä ym.
Ari-Pekka Lällä

klo 12.30 - 13.00

Vehoniemiajoon osallistuvat ajoneuvot saapuvat,
ajoneuvojen esittely Mobilian pihalla.
Ari-Pekka Lällä

klo 13.30

Mercedes-Benz S-sarja 1990-luvulta näihin päiviin ja
tulevaisuuden näkymät.
Anssi Juutilainen

klo 15.00

Mersut. - tapahtuma päättyy.

Kaikki esitykset pidetään Mobilian pääsisäänkäynnin edustalla.

Mobilian näyttelyt ovat avoinna klo 10-16.
Mobilian kahvila on avoinna klo 10-16, lounas on tarjolla klo 11–14.

