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Vuonna 2015 meillä tulee olemaan aivan uskomattoman 
dynaaminen meininki, kuten kaikkina muinakin vuosina. Vaikka 

nurkan takana puhutaan muuta, mielestämme skeittaus Suomessa 
voi hyvin. Uusia, loistavia betoniparkkeja nousee pitkin Suomea, 
mikä tuo lisää harrastajia, ja uusia nimiä nousee esiin jatkuvalla 

tahdilla. Skeittauksella on Suomessa historiaa jo sen verran, ettei se 
ole mihinkään katoamassa – sanokaa meidän sanoneen. Suunta on 

tasaisesti ylöspäin, vaikka matkalla voi joku kuoppakin olla.  

Pääasiallinen tuotteemme ja lempilapsemme, Hangup-lehti, jatkaa 
edelleen odotettuna neljä kertaa vuodessa ilmestyvänä skeittaajien 
raamattuna ja samalla Suomen ainoana kaupallisena skeittilehtenä. 
Uskomme vahvasti painotuotteisiin ja painetun sanan pysyvyyteen. 

Lehti on historiaa; ei siinä mielessä, että se jää historiaan, vaan 
siinä mielessä, että siinä olevat asiat jäävät mieleen ja merkitsevät 

pidempään kuin netin informaatiovirta. Lehdet säästetään ja 
niihin palataan. Lehti edustaa merkkejä, ilmiöitä ja asioita, jotka 

hyväksytään vaativimpienkin harrastajien silmissä, ja ne jäävät 
pysyväksi osaksi Suomen skeittihistoriaa. 

Olemme toki yhä enemmän mukana myös digitaalisessa maailmassa 
ja sosiaalisessa mediassa. Näymme ahkerasti Facebookissa ja 

Instagramissa, sekä 2015 herätämme henkiin taas Hangupin oman 
videotuotannon. Näitä kanavia pitkin yhteistyökumppanimme 

saavat lisänäkyvyyttä viestilleen uskottavasti. 

Lehtenä Hangup tulee olemaan yhä laadukkaampi ja ajattomampi 
kokonaisuus, jossa pääpaino on mielenkiintoisilla ihmisillä, 
tarinoilla ja ajatuksilla. Hangup on myös yhä visuaalisempi; 

skeittivalokuva on tärkeä osa Hangupin olemassaoloa, ja sille 
tulemme antamaan yhä suuremman arvon. 

Skeittaus tarvitsee lehtiä, jotta skeittauksen tarina voidaan 
kertoa pintaa syvemmältä. Olemmekin äärettömän kiitollisia 

kaikille tukijoillemme, sillä ilman teitä lehden tekeminen ei olisi 
mahdollista, ja yhdessä olemme osa suomalaisen skeittauksen yhä 

parempaa tulevaisuutta. Nimi siis paperiin. Hang Up or die. 

In 2015, we’ll be keeping it really dynamic – just like we always 
have. No matter what you’ve heard them say out there, we think 
skateboarding is very much alive and doing well in Finland. We’re 
getting great new skateparks all around the country all the time, 
which is bringing more people into skating, and new names are 
popping up all the time. And, after all, the roots of skating in 
Finland are deep enough not to let it go anywhere – you can quote 
us on that one. The direction is upwards, steadily, even though you’ll 
have to ride over a few bumps on the way (pun intended) as always.

Our main product, Hangup magazine, will continue as the much-
awaited Finnish skateboarding bible that’s published four times a 
year, also being the only commercial skate mag in the country. We 
still do believe strongly in a printed magazine – and that a tangible 
product has its place. Magazines are history: not meaning they’re 
a thing of the past, but that the things in them are not forgotten, 
for they hold more weight than anything on the over-saturated 
web these days. Magazines are kept, and their readers keep coming 
back to them. Magazines represent brands, phenomena, things, 
and events that are accepted even by the most demanding die-
hards, and that way they become an inseparable part of Finnish 
skateboarding history. 

We’ve got increasingly involved in the digital side of things, too, 
and got busy on social media. We are enjoying good exposure on 
Facebook and Instagram, and 2015 will witness Hangup video 
production as well. Through these channels, our co-operation 
partners and their message will enjoy increased visibility in a 
credible way.

As a magazine, Hangup strives to improve its quality even more and 
to be a timeless whole emphasizing interesting people, stories, and 
thoughts. It is also highly visual: skate photography has always been 
a big part of Hangup, and we will be celebrating it even more.

Skateboarding needs magazines to tell its story in a profound 
fashion. We are deeply grateful to all our supporters, for without 
you, making the magazine would not be possible, and together we 
are a part of an even better future for Finnish skating. So....sign it. 
Hang up or die.
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