
Kesäteatteriretki

Varjolaan ja Kuusan Kanavateatteriin!

SUNNUNTAINA 14.7.2019

Metsolat -

Urjanlinna

Laadukkaisiin tv-draamoihin 

pohjautuvien näytelmien sarja saa 

jatkoa, kun 90-luvun huippusuosittu 

Metsolat valtaa Kanavateatterin 

kesäteatterimontun.  Metsolat – 

Urjanlinna vie katsojat kauniiseen 

Kainuuseen, kuvitteelliseen Hoikan 

kylään, Urjanvaaran juurelle, jossa sekä 

Leppävaaran tilaa että Metsolan perhettä 

kohtaa isot muutokset. Samana 

tapahtumarikkaana kesänä myös 

rakkauskoukerot ja onnettomuudet 

koettelevat Metsoloiden sisaruskatraan 

välejä ja henkilökohtaista onnea.

Hinta 45 € Muistiyhdistyksen jäsenille, 55 € muille.

Hinta sisältää:
Bussikuljetuksen Jyväskylästä klo 11.45  (Harjukadun tilausajolaituri), 

monipuolisen teatterimenun navettaravintolassa Varjolassa sekä 

teatteriesityksen Kanavateatterilla. 

Viimeinen ilmoittautumis- 
ja maksupäivä 20.6.2019.

Puhelimitse ma-to klo 9-15 välillä 

044 561 4927 tai sähköpostitse 

toimisto@ksmuisti.fi. Maksu 

ilmoittautumisen jälkeen: 

Keski-Suomen 

Muistiyhdistys ry 

FI10 4753 0010 0622 23, 

viitenumerolla 147196.

2.-28.7. Muistiyhdistyksen toimisto on 

suljettu. Retken oppaan yhteystiedot: 

Tuula Pekkala, puh. 040 757 8968.  
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Metsolat – Urjanlinna vie katsojat kauniiseen Kainuuseen, kuvitteelliseen Hoikan 

kylään, Urjanvaaran juurelle, jossa sekä Leppävaaran tilaa että Metsolan perhettä 

kohtaa isot muutokset. Leppävaaran vanha emäntä,  Annikin äiti, on kuollut ja 

perinnönjaossa Metsoloiden aikuisille lapsille jaetaan kaikille tontit. Perheen 

kuopus, aikoinaan olympialaisissa mitaleillekin hiihtänyt, Erkki Metsola päättää 

katkaista juoputtelukierteensä ja perustaa Urjanlinnan omalle tontilleen. Kun 

suunnitelmien kokoluokka valkenee Hoikan asukkaille, kateellisia ja 

vastaanpanijoita riittää. Etenkin naapuritilan Kari Kaukovaara päättää tehdä 

kaikkensa, ettei Metsola onnistu suunnitelmissaan. Eikä Erkin isä Antti Metsola ja 

äiti Annikkikaan suhtaudu suopeasti. Heille Urjanlinna tarkoittaisi lypsytilan 

alasajoa ja elukoista luopumista eikä ajatus miellytä alkuun laisinkaan. Samana 

tapahtumarikkaana kesänä myös rakkauskoukerot ja onnettomuudet koettelevat 

Metsoloiden sisaruskatraan välejä ja henkilökohtaista onnea.

 

Tv-sarja Metsolat saavutti suuren suosion ja sen jokaisella jaksolla oli yli miljoona 

katsojaa. Sarjan tarinasta ja sen jälkeisestä ajasta on julkaistu viisi sittemmin 

loppuunmyytyä romaania.

 

Metsolat -Urjanlinna

 

Ruohosipulisilliä

Graavilohta ja punasipulihilloketta

Yrttisuolattua paahtopaistia ja 

valkosipulimajoneesia

Kaali-kasvissalaattia

Ristonkorven tomaattia, mozzarellaa 

ja basilikaa

Vihreää salaattia ja talon kastiketta

 

Talon leivät, voita ja yrttilevitettä

Kotikaljaa ja vettä

 

 

Yrttivoissa haudutettua porsaan 

filettä ja sipulikastiketta

Paahdettua lohta ja 

korvasienikastiketta

Parmesan-perunaterriiniä

Kesäkasviksia

Keitettyjä perunoita

 

Raparperipiirakkaa ja 

sitruunakermaa

Kahvia ja teetä

TEATTERIMENU


