
MUSIIKKI on ol-
lut pienestä pitäen 
Jukka Holmstedtin 
elämän keskipiste. 
Kuvioihin on kuu-
lunut myös urhei-

lua, opiskelua ja lähihoitajan töi-
tä, mutta musiikin pariin 27-vuoti-
as rockmies on palannut aina.

Parhaiten Holmstedt tunnetaan 
Jurassic Rockin puuhamiehenä ja 
promoottorina: hän on se kave-
ri, joka järjestää bändit keikoille. 
Tyhjästä mies ei ole kuitenkaan 
työtään aloittanut, sillä takana on 
omaakin bändiuraa.

Soittohommat Holmstedt aloit-
ti jo natiaisena kotimaisemissaan 
Keski-Suomen Suolahdessa. Van-
hempien mielestä pojalla oli hyvä 
rytmitaju, joten pikku-Jukalle os-
tettiin rummut.

Kavereiden kanssa syntyi pun-
kbändi Kanu. Koulunkäynti sujui 
siinä sivussa.

– Se oli sellaista teinipunkkia. 
Otin bändin ehkä vähän liiankin 
tosissani. Muutama omakustan-
nekin tehtiin, Holmstedt muiste-
lee.

KANU PÄÄSI 90-luvun lopul-
la keikkailemaan Apulannan ja 
Nylon Beatin kanssa. Kohtaloksi 

koitui kuitenkin laulaja-kitaris-
tin tyttöystävä.

– Tyttö oli kaverille tärkeämpi, 
ja homma kuivui kokoon. Totta-
kai pettymys oli siinä iässä suu-
ri, kun olin laskenut tulevaisuu-
teni liikaakin bänditouhujen va-
raan.

Turhautunut muusikonalku ih-
metteli elämää hetken ajan. Vuo-
situhannen alussa tie vei Mikke-
liin lähihoitajakoulutukseen.

– Päätin vihdoinkin aikuistua. 
Kaveritkin pääsivät elämässään 
eteenpäin.

Lähihoitajan töitä Holmstedt te-
ki muutaman vuoden. Palo mu-
siikkia kohtaan ei silti sammu-
nut.

– Kaveriporukassa pohdimme, 
että voisimme alkaa järjestää keik-
koja. Kukaan muu ei sitä Mikkelis-
sä silloin tehnyt, ja minulle oli jää-
nyt bändiajoilta paljon tuttuja.

ENSIKOSKETUS ohjelmajärjestä-
jän töihin tuli keväällä 2005, kun 
Holmstedt järjesti ystävineen ko-
nemusiikki-illan Mikkelin Vaaku-
nassa.

Lähihoitajan työt jatkuivat vie-
lä, mutta saman vuoden syksy-
nä Holmstedt ja kaverinsa ideoi-
vat Mikkeliin ja Kotkaan Taipuuko 
teräs -kiertueen, jossa yhdisteltiin 

metallia ja konemusiikkia. 
Vuoden 2006 alussa tulivat Hä-

märä-klubin liveillat, jotka keskit-
tyivät heviin. Pian tapahtumille oli 
niin paljon kysyntää, että Holm-
stedt siirtyi kokopäivätoimiseksi 
yrittäjäksi.

– Valinta oli helppo, kun rak-
kaasta harrastuksesta sai amma-
tin.

MENESTYS ROHKAISI järjestä-
mään yhä isompia tapahtumia. 
Syksyn 2006 Scooprockiin Holm-
stedt pyydettiin promoottoriksi. 
Kyseessä oli isoin festivaali Mikke-
lissä vuosiin, minkä jälkeen Holm-
stedt ja aisaparinsa Mikko Jokipii 
saivat idean kesäfestarista.

Loppu onkin mikkeliläisen elä-
vän musiikin historiaa. Kesällä 
2007 syntyi Jurassic Rock, legen-
daarisen Dinosaurockin jälkeläi-
nen.

– Kai minäkin olen osaltani el-
vyttänyt Mikkelin livekulttuuria, 
mutta työhön on osallistunut mo-
ni muukin. Kaikkea kunniaa en 
halua itselleni ottaa.

Holmstedtin mielestä promoot-
torin työ vaatii paikallistuntemus-
ta. Pitää tietää, mikä yleisöön up-
poaa.

– Etelä-Savossa on paljon hevi-
kansaa, mutta kyllä täällä diggail-
laan myös poppia ja vaikka reg-
gaetakin. Ei se yleisö niin yksi-
puolista ole.

SOSIAALISET taidot ovat nekin 
arvossaan. Työssä kohtaa kirjavan 
joukon ihmisiä, ja kaikkien kanssa 
täytyy tulla toimeen.

Holmstedt myöntää hyötyneen-
sä siitä, että hänellä on muusikko-
taustaa. Tuttuja löytyy kotimaan 
rokkareista ja muista musiikkialan 
ihmisistä.

– Piirit ovat pienet, joten maine 
kulkee nopeasti. Kun hommat hoi-
taa hyvin, niitä riittää jatkossakin.

Kännykkä Holmstedtilla soi lä-
hes tauotta. Promoottorille kuu-
luvat esimerkiksi bändien valitse-
minen, sopimusasiat ja tapahtu-
mien budjetit.

Työtä on ympäri vuoden, mut-
ta keväällä tahti kiihtyy. 

– Koska fi rmani järjestää keik-
koja myös ravintoloihin, päivät 
voivat venyä aamukahdeksasta 
aamuyöhön. Aloitan toimisto-
hommilla ja lopetan vasta sitten, 
kun bändi on lähtenyt hotelliin 
nukkumaan.

TÄRKEÄNÄ Holmstedt pitää 
myös pitkää pinnaa. Festivaa-
leilla on vastuussa tuhansista ih-
misistä.

– On pakko pysyä rauhallisena, 
vaikka bussit hajoilevat ja yleisö 
on kylmissään. Täytyy osata prio-

risoida, sillä eteen tulee koko ajan 
uusia hoidettavia asioita. Ei voi 
soittaa äitiä apuun.

Aina on niitä, jotka purnaavat 
järjestelyistä, mutta kehujakin tu-
lee.

– Parasta on, kun sekä bändi et-
tä yleisö nauttivat. Silloin tämä työ 
palkitsee.

Rikastumaan promoottori ei ole 
toistaiseksi päässyt, mutta elämi-
seen raha riittää.

– Tässä pitää olla sydän mukana. 
Onnistuneesta tapahtumasta saa 
toki jotain takaisinkin, mutta riskit 
ovat suuret voittoihin verrattuna. 
Asiakkailtahan se raha tulee.

TAMMIKUUSSA Holmstedt aloitti 
toisen työn Mikkelin seudun elin-
keinoyhtiö Miset Oy:n tapahtuma-
koordinaattorina. Hän ideoi Mik-
kelin alueelle erilaisia tapahtumia 
ja hankkii niille järjestäjiä.

Holmstedt uskoo, että menes-
tyvät tapahtumat tuovat seudul-
le vetovoimaa. Esimerkkinä hän 
käyttää Seinäjokea, joka tunne-
taan Provinssirockista ja Tango-
markkinoista.

– Sama voisi onnistua Mikkelis-
säkin, jos täällä maltetaan tehdä 
pitkäjänteistä työtä.

VAPAA-AIKANAAN Holmstedt 
saattaa sulkea hetkeksi puheli-
men. Usein hän nollaa työpäivän-
sä urheilemalla, ystävien seurassa 
tai kotona television ääressä.

– Tietysti musiikkiakin tulee 
kuunneltua. Se on niin rakas har-
rastus, ettei sen kuunteleminen 
tunnu työltä.

Promoottorin elämään kuuluu 
myös penkkiurheilu, erityises-
ti jääkiekko. Kiekkoa ja jalkapal-
loa hän pelasi Suolahden Urhos-
sa teini-ikään asti, kunnes musiik-
ki vei voiton.

Lajien seuraaminen jatkuu sil-
ti yhä. Bundesliigan jalkapal-
loa Holmstedt on nähnyt paikan 
päällä Saksassa, ja kiekossa mie-
hen seura on JYP.

– Tänä keväänä mestaruus tulee 
Jyväskylään!

Antti Pulkkinen

Jukka Holmstedt 
on löytänyt 
itsensä aina 
musiikin parista. 
Bänditausta on 
auttanut keikkojen 
järjestämisessä.
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Asuu: Mikkelin Emolassa
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Ammatti: ohjelmapalveluita järjestävä 
yrittäjä (Jurassic Rock, Scooprock, Mikkelin 
Vaakunan ja Amarillon bändi-illat), 
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Paras keikkakokemus: Pantera 
Nummirockissa 1998

Cd-soittimessa soi nyt: Lamb Of God, PMMP, 
Avenged Sevenfold

Elämässä parasta: ystävät ja perhe

Jukka Holmstedt soitti aikoinaan rumpuja punkbändi Kanussa. Lähihoitajan työt vaihtuivat yrittäjyyteen, kun keikkojen järjestäminen alkoi lyödä leiville.

ANTSU OLLIKAINEN

Kai minäkin 
olen osaltani 
elvyttänyt Mikkelin 
livekulttuuria, 
mutta työhön on 
osallistunut moni 
muukin.
Jukka Holmstedt

”

Parasta on, kun sekä 
bändi että yleisö 
nauttivat. Silloin 
tämä työ palkitsee.
Jukka Holmstedt

”
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Rock ei lähde miehestä
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