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VHS-KLUBIN ESITTELY

VHS-klubi on poikkitaiteellinen performanssiyhteisö, 
jonka toiminta kietoutuu videotyöpajojen, visualisoinnin, 
tapahtumajärjestämisen sekä 1980-luvun tekniikan 
ympärille. 

Olemme olleet mukana yli sadassa tapahtumassa, useissa 
näyttelyissä ja kymmenillä festivaaleilla. Visuaalista 
yhteistyötä on tehty yli sadan artistin kanssa. 

Simulaatio on toistuva teema: jäljittelemme 1980-luvun 
estetiikkaa, mainoksia ja visailuohjelmia. Kopioinnin 
kautta syntyy uutta ja kiinnostavaa, kun kaksi erilaista 
aikaa törmää yhteen.  

Klubin jäseniä ovat taiteilija Kalevi Suopursu, toimittaja 
Juuso Ala-Kyyny, ohjaaja Iiris Tuononen sekä muusikot 
Sini Suvanto ja Laura Ahvonen.

Siniset työhaalarit ovat klubin tunnusmerkki.



RÄJÄ ELEKTRIK (2016)

Yhtye nimeltä Räjäyttäjät julkaisi kokeellisen teemalevyn 
Räjä Elektrik Millenium (2016), jonka futuristis-
visuaalisesta tyylistä vastasi VHS-klubi.

Käsikirjoitimme videoshow’n, loimme lauluista omia 
karaokenauhoja ja kuvasimme myös musiikkivideoita. 
Lavastimme lukuisat eri keikkapaikat futuristisiksi 
sähkömaailmoiksi, joissa televisiomonitorit pursuilivat 
baarin lattioilla, WC-tiloissa ja tupakkakopeissa. Kaiken 
tämän kokonaisuuden kuvasimme monikameratekniikalla.

Kiersimme Räjäyttäjien kanssa 22 yhteistä esiintymistä ja 
matka vei meidät Flow-festivaaleille ja Tavastia-klubille, 
mutta myös Inariin ja Ruotsiin asti. 

Päädyimme yhtyeen kanssa Yleisradion alakulttuuri-
ilmiöistä kertovaan Tampere Tapes -dokumenttiin (2016).



TWIST! (2018-2020)

Twist! oli Sanna “Litku” Klemetin ja VHS-klubin yhteinen
videoprojekti, jolla pyrittiin tuomaan alakulttuurissa 
toimivia tekijöitä laajempaan tietoisuuteen. Klemetti 
haastatteli vieraita ja VHS-klubi toimitti tekniikan, teki 
visuaalit ja keräsi mainoksia. Osassa jaksoista oli mukana 
elävä yleisö.

Haastatteluohjelma simuloi sellaisia nuorisolle suunnattuja
musiikkiohjelmia kuten Rockstop! tai Jyrki. Tärkeässä 
roolissa olivat mainostauot, joiden aikana näytettiin 
erilaisten alakulttuuritekijöiden tekemiä mainoksia ympäri 
Suomea. Toiset mainostivat runojaan, toiset musiikkiaan. 

Sarjaa kuvattiin tamperelaisen alakulttuurin pyhätössä, 
Vastavirta-klubilla. Sitä esitettiin YouTubessa vuosina 
2018-2020 ja jaksoja tehtiin yhteensä kuusi kappaletta.

Twist! sai tukea Musiikinedistämissäätiöltä (MES) vuosina
2018 ja 2019.



LASERLEVYRAATI (2019-)

Laserlevyraadissa simuloidaan vanhaa televisioformaattia 
nimeltä Levyraati, mutta meidän kohteena ovat vanhat 
laserlevyt ja niiden sisältämä
karaoke. Laserlevy on
vinyylilevyn kokoinen “DVD-
levy”, joka kehitettiin jo 1970-
luvulla. Laserlevyraadissa
meillä on tuomaristo, joka
pisteyttää levyillä näkyviä
karaokevideoita. Tarkoitus on
antaa karaokevideotaiteelle sen
ansaitsema arvostus sekä
samalla tutkia millaisia
tarinoita niistä löytyy.

Tuomareiden lisäksi meillä on
yleisö sekä pianisti, joka soittaa
tunnelmamusiikkia. Kalevi
Suopursu toimii iltaman
juontajana, pisteenlaskijana ja
kotimaisen karaokehistorian
läpikertaajana. 

Laserlevyraati on siis yhdistelmä simulaatiota, show’ta, 
performanssia ja luentoa. 



YHTEISTYÖT FESTIVAALIEN KANSSA

VHS-klubi on vuosien varrella vieraillut useilla 
festivaaleilla ympäri Suomea. Olemme visualisoineet 
keikkoja, tuottaneet esityksiä ja performansseja, esitelleet 
80-luvun videokalustoa työpajoissa ja laulattaneet yleisöä 
karaoken voimalla! VHS-klubin televisiot, kuntopyörät ja 
autonrenkaat ovat olleet sisustamassa festivaalien 
visuaalista kuvastoa.

Jättömaa, Kouvola (2016, 2021, 2022)
Inarin kokeellisen musiikin festivaali, Inari (2016)
Maagillinen teatteri, Tampere (2016)
Höstfest, Jyväskylä (2016)
Kailastock, Heinola (2016)
Kontufolk, Joutseno (2017)
Kalevatron, Lappeenranta (2017)
Yläkaupungin yö, Jyväskylä (2017, 2020)
Väristyksiä, Nastola (2018)
Kirnupiimäfest, Tampere (2018, 2019)
Mäsäfest, Jyväskylä (2018, 2019)
Oulun musiikkivideofestivaalit, Oulu (2019)
Pyramidipiknik, Loimaa (2019)
Kaupungin äänet, Lahti (2019)
Reposfääri, Pori (2019)
Ilta Agroksenmäellä, Helsinki (2021)



NÄYTTELYT

VHS-klubi on ollut mukana useissa sellaisissa
ryhmänäyttelyissä, joiden teemat liittyvät alakulttuuriin.

Klubin osuus näyttelystä on eräänlaista elektronista
installaatiota, joka on sekoitus 80-luvun videotekniikkaa,
muovipusseja, autonrenkaita, julisteita ja tee-se-itse-
taidetta. Näyttelyissä on aina myös jonkinlainen
mahdollisuus interaktioon teoksen kanssa. Installaatiota
saa koskea ja muutella. Teknisen osaamisen sijasta
tärkeämpää on yhteisöllinen hauskuus.

VHS-klubi on tuonut näyttelyihin myös omaa sisältöä
keskusteluohjelmien, työpajojen, performanssien ja
Laserlevyraadin muodossa.

2016 Tampere underground. NYT!, Galleria Emil
2017 Maailmantango X Tampere Underground. NYT!,
Himmelblau
2018 Väristyksiä, Nastolan kunnantalo
2018-2019 Tampereen TarinaTehdas, Rullaamo
2022 Tampereen arkkitehtuuri ja design -viikot, Finlayson



MIKAEL MATTILAN KIRJOITTAMA 
LEHTIJUTTU KIRJASTOLEHTEEN (2017)



LINKKEJÄ

Kalevi Suopursun kotisivut
www.kalevisuopursu.art

Räjäyttäjille tehty karaokevideo 
Missä olet Rapa-Eini? (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=JLYPVQdB7bo

Räjä Elektrik -show (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=i6BiTQ2peWw

Muusikko joku iiriksen visualisoitu esiintyminen (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=TVL-gag5RV8

Chiik-trilogia osa III: Ester Nuori Leppä (2020)
Mitä tulee kun yhdistää Cheekin, kokeellisen videotaiteen 
ja helsinkiläisen runoilijan?
https://www.youtube.com/watch?v=LEKs-vJWWIQ

Twist! osa 5: Minna-Kaisa Kallinen (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=zZCFydtosDM

Laserlevyraati osa II (2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=xa8tzs8Jy9s

Laukontorin antikvariaatille tehty mainos (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=7WD5KWxGBl4
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