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KORTTELISTA KAJAHTAA! 

KUL on the block! 

Vuosi sitten yhteen 
löytäneet muusikot 

tekemään uutta 
musiikkia pilke  
silmäkulmassa.  

Korttelin uudet lapset aikoo julkistaa ensimmäiset singlensä lokakuussa 2012. Se on vain elämää-sinkun lisäksi KUL julkistaa lastenlaulun Piskuinen koulutonttu Perttu. 

Pentti Kortteli 

KORTTELIN SANOMATKORTTELIN SANOMAT 

 Noin vuosi sitten perustettu 
bändi Korttelin uudet lapset tai  

KUL on ponnahtamassa kuores-
taan. Iloiset bändin jäsenet Katri 
Utriainen, Mariia Okkonen, Juho 
Tikka, Aarne Kempas ja Hanns-J. 
Sajaniemi ovat kaikki kokeneita 
puoliammattilaismuusikoita, jot-
ka löysivät sattuman kautta yh-
teen. Mielenkiintoiseksi asian 
tekee se, että bändin jäsenet ku-
vittelivat olevansa jo ammat-
tinäkökulmasta katsottuna mu-
siikkiuriensa ehtoopuolella. Nyt 
projekti on kuitenkin rönsyillyt 
biisien julkistamiseen asti. 

 Paineita bändin jäsenet eivät 
kuitenkaan suostu ottamaan. 
Koska kullekin on jo karttunut 
roimasti elämänkokemusta, ko-
kevat he musiikin tekemisen 
erinomaisena mahdollisuutena 
kokeilla elämässään jotain uutta. 
 - Suosio on luonnollisesti ylei-
sön reaktiosta kiinni. Kävi niin 
tai näin, on meillä ollut joka ta-
pauksessa pirun hauskaa projek-
tin kimpussa, toteaa bändin kan-
telisti Katri Utriainen. 

Lue lisää 

Esittelyssä 

KORTTELIN UUDET LAPSET 
 

 Bändi perustettu alkuvuonna 2011. 
 Soittaa omia biisejään, jotka ovat genreltään kevyttä puolirokkia. 
 Pitää hauskaa eikä ota asioita liian vakavasti. 
 
BÄNDISSÄ SOITTAVAT: 
 
 Katri Utriainen (kantele, laulu) 
 Mariia Okkonen (piano, laulu) 
 Juho Tikka (rummut) 
 Aarne Kempas (basso) 
 Hanns-J. Sajaniemi (kitara, laulu) 

Käy kurkkaamassa uusimpia uutisia ja 
juttuja myös Facebookissa osoitteessa 
http://www.facebook.com/Korttelin 
UudetLapset  

KUVA: HANNS-J. SAJANIEMI 



KORTTELIN UUDET LAPSET 

KORTTELIN SANOMATKORTTELIN SANOMAT  |  SUNNUNTAI, 23. SYYSKUUTA 2012SUNNUNTAI, 23. SYYSKUUTA 2012                                                 22 

KORTTELISTA KAJAHTAA! 

 - Jos joku olisi sanonut mulle 
vuosi sitten, että sulla on pian 
bändi, jonka kanssa sä teet sin-
kun, niin olisin varmastikin ju-
listanut sen henkilön mieleltään 
labiiliksi, naurahtaa Hanns-J.  

Sajaniemi, kun kysyn häneltä 
tuntemuksia bändin suhteen. Ei-
kä bändin kehitys olekaan eden-
nyt aivan normaalin kaavan mu-
kaan. Alusta alkaen KUL on soit-
tanut omia biisejään. Tämän on 
mahdollistanut se, että Sajaniemi 
on tehnyt kappaleita koko aikui-
sen ikänsä, muttei ole 

Korttelin uudet lapset vasemmalta oikealle: Hanns-J. Sajaniemi, Katri Utriainen, Aarne Kempas, Juho Tikka ja Mariia Okkonen. 

Kertti Pontteli 

KORTTELIN SANOMATKORTTELIN SANOMAT 

Takaisin etusivulle 

Korttelin uudet lapset suuntaavat ylös 

Korttelin uudet lapset (KUL)  
 

 Tulevaa ohjelmistoa: 
 Se on vain elämää (single, lokakuu 2012) 

 Piskuinen koulutonttu Perttu (single, lokakuu 
2012) 

 Pentti ei oo impotentti – tietynlainen kabaree 
(tarkempia tietoja bändin kotisivuilla) 

 
KUL uudessa mediassa 

   
  Facebook:  Korttelin uudet lapset 
 
  MySpace:  Korttelin uudet lapset  

 

Netti:      http://www.korttelin-uudet-lapset.fi Net 

koskaan ennen KUL:ia soittanut 
bändissä. Pianisti Mariia Okko-
nen myöntää, että alku oli hie-
man poikkeuksellinen. 
 - No joo, me lähdettiin soittele-
maan ja sitten Hanns rupes vaan 
tuomaan nuotteja ja uusia biise-
jä. Eikä ne tahtoneet loppua mil-
lään, Okkonen naurahtaa ja li-
sää, että suhteellisen nopeasti 
biisit alkoivat sisäistyä ja kohta 
huomattiin, että keikkasetti  on  

kasassa. Myös muut jäsenet ko-
kevat samoin. 
 - Joo, inhokkia ei biisien jou-
kossa ole, vaikka toisia soitankin 
mieluummin kuin toisia, toteaa 
rumpali Juho Tikka. Samoilla lin-
joilla on myös basisti Aarne Kem-
pas. 
 - Kivaa on ollut, mutta ihan 
kaikkea me ei vielä voida kertoa, 
hän toteaa. 

Korttelin uudet lapset treenaamassa lokakuussa julkistettavia sinkkubiisejään. 

http://www.facebook.com/
https://www.myspace.com/593767629

