
MERSUT.        KOKO  MERSUKANSAN  TAPAHTUMA  MOBILIASSA 

                              KANGASALLA  LAUANTAINA  29.8.2020 

 

 

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 Hopeatähden merkeissä lauantaina 29.8.2020 koko  

Suomen Mersukansalle yhteisen kokoontumisen,  Mersut. tapahtuman,   Mobilia auto- ja  

liikennemuseokeskuksessa Kangasalla,  Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 KANGASALA. 

Tule Mersut.  tapahtumaan millä  tahansa vanhalla Tähtikeulaisella, henkilöautolla, kuorma- 

autolla, Mersun traktorilla, alkuperäisellä, rakennellulla  tai vaikkapa  latolöytöMersulla auto  

trailerin päällä.  Runsaastikin käytön jälkiä omaavalla laitteella tai sitten vaikkapa upouudella  

vastikään kaupasta haetulla autolla.   Mersut. tapahtuma on todellinen kaikkien Hopeatähden  

ystävien yhteinen elotreffi, täysi kattaus erilaisia Tähtikeuloja. 

Mersut. tapahtumassa tapaat muita Hopeatähden ystäviä ja voit tutustua laajaan kirjoon erilaisia  

Mersuja museoajoneuvoista nykyautoihin. Tapahtuman ohjelmassa on  lauantai-iltapäivällä mm.  

asiantuntijan esitys Mersun roolista kulkuneuvojen tekniikan  kehittäjänä, aina nykyhetken  

sähköautoihin asti. Kuulet myös käyttäjän kokemuksista nykyaikaisella sähköautolla ajamisesta.  

Ja Mobiliassa on tietysti tutustuttavana Mersun viimeiset uutuudet, myös  täyssähköinen EQ. 

 

Mobiliassa on tarjolla kahvio ja edullinen lounasruokailu koko perheelle. 

 

                                 

 



Tankit täyteen näyttely Mobiliassa. 

Mersut. tapahtuman yhteydessä  voit tutustua Mobiliassa uuteen hienoon Tankit täyteen  

näyttelyyn, joka esittelee polttomoottoriautojen voittokulkua ja vaihtoehtoisten  

käyttövoimamuotojen paluuta.  Näyttelyssä käsitellään myös polttoaineiden  myyntipaikkoja sekä  

huoltoasemien baarikulttuuria.  Aito kulttuurimatka vuosikymmenten takaiseen autoiluun ! 

 

                  

  

Mobiliasta, sen kaikista näyttelyistä ja muista palveluista löydät lisätietoja Mobilian kotisivuilta: 

                                                           https://www.mobilia.fi/ 

Vehoniemiajo. 

Jospa  aloittaisitkin  Mersut. tapahtuman osallistumalla  lauantaiaamuna 29.8.2020 retkiajeluun  

hienoissa Pirkanmaalaisissa maisemissa?  Lähes Mobilian naapurissa oleva  Vehoniemen  

Automuseo järjestää nimittäin  tuona päivänä perinteisen Vehoniemiajon.  Osallistujat 

kokoontuvat lauantaiaamuna Vehoniemen Automuseolle, jossa autoretken avajaiset pidetään 

Vehoniemen Automuseon museonjohtaja Leila Suutarisen johdolla.   Samassa yhteydessä voit  

tutustua Vehoniemen uusittuun ja laajennettuun museoon.   Vehoniemestä ajellaan sitten  

porukalla mukavia teitä pitkin Mobiliaan osallistumaan iltapäivällä Mersut. tapahtumaan, jossa  

Vehoniemiajon osallistujat otetaan vastaan juhlamenoin. 

 

   



 

Ilmoittautuminen Vehoniemiajoon ja lisätietoa Vehoniemen automuseosta  Leila Suutariselta puh.  

050 365 7023 tai museon kotisivuilta: 

 https://automuseo.com/ 

 

 

 

Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinat.   

Mobilian alueella järjestetään  samanaikaisesti Mersut. tapahtuman kanssa  kello 8-16   

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 ja osallistumisohjeet Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinoista  löydät 

Tampereen Seudun Mobilistien kotisivuilta: 

                  https://www.tammob.com  josta valitse Kangasalan Varaosa- ja Rompemarkkinat 

Luvassa on siis kaikkiaan todella monipuolinen Mersukansan tapahtumapäivä. Mikäli et kuitenkaan  

juuri tällä  hetkellä omista omaa Hopeatähteä, olet silti  tervetullut Mobiliaan tutustumaan  

Tähtikeulaisiin laidasta laitaan ja kuulemaan niistä lisätietoa!  Mersut. -tapahtuma ohjelmineen on  

kaikille kävijöille avoin, maksuton tapahtuma.  

 



Mersut. tapahtuman aikataulu 

klo 10.00 Mersut. tapahtuman parkkialue avautuu Mobilian pihalla, 

 tapahtumaan osallistuvat Mersut alkavat saapua. 

 Uudet Mercedes-Benz sähköautot ovat  tutustuttavana Mobilian 

pihalla. 

 klo 10.45 Tervetuloa Mersut. tapahtumaan, 

 Ari-Pekka Lällä, Suomen Mercedes-Benz Klubi 

 Mobilian historiasta ja toiminnasta tänä päivänä. 

 Petri Niemenmaa, Mobilia  

klo 12.00 Mercedes-Benz, ensimmäisen auton kehittäjä,  autotekniikan ja 

moottoriteknologian tiennäyttäjä   jo vuodesta 1883. 

 Pauli Eskelinen, Veho Oy 

n klo 13.00-13.30 Vehoniemi ajoon osallistuvat ajoneuvot saapuvat,  

 ajoneuvojen esittely Mobilian pihalla. 

 Ari-Pekka Lällä 

klo 14.00 Mercedes-Benzin autoteknologia tänä päivänä ja tulevaisuudessa, 

sähköautot, muut voimalähderatkaisut, auton muun tekniikan 

tulevaisuus. 

 Pauli Eskelinen, Veho Oy 

 Mercedes-Benz täyssähköauton käyttäjän kokemuksia. 

 Vesa Rönkkö 

klo 16.00 Mersut. tapahtuma päättyy. 

 

Kaikki esitykset pidetään Mobilian pääsisäänkäynnin edustalla. 

 

 

Mobilian näyttelyt ovat avoinna klo 10-18. 

Mobilian kahvila on avoinna klo 10-18,   lounas on tarjolla  klo 11–14. 


