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OHJEITA LASTEN KENKIEN HANKITAAN! 

 
Puolet lapsista kulkee liian pienissä kengissä. Liian pienten kenkien 
aiheuttamia jalkaterän virheasentoja esiintyy jo päiväkoti-ikäisillä lap-
silla. 
 
Sopivan kengän sovitukset salat: 
 
Jos tunnustelet lapsen kengän varvastilaa, laita toinen käsi jalkaterän päälle (näin lapsi ei pääse 
kipristämään varpaita). Käyntivara: lapsen oma jalka + 12-17mm käyntivaraa. Sovita lapselle 
kenkää kaupassa tai kotona. Kokonumerot eivät aina kerro totuutta, eri valmistajilla on erilainen 
kokoluokitus. Voit piirtää mallin lapsen jalasta (sovituspohjallisen). Lapsi seisoo paperilla, ei saa 
katsoa alaspäin. Lisää pisimmän varpaan eteen 17mm ja leikkaa irti. Sovituspohjallisen pitää 
mahtua kenkään suorana! 
 
Muista mitata lapsen jalkaterä säännöllisesti! 
 
Ikä:  Jalkaterän kasvu: Mittausväli: 
1-3 vuotta  1,5mm/kk  3 kuukautta 
3-6 vuotta     1,0mm/kk  4 kuukautta 
6-10 vuotta  alle 1,0mm/kk 5 kuukautta 
 
Hyvän kengän ominaisuuksia: 
 
Kengän kärki ei saa kaventua vaan varpailla pitää olla tilaa. Kengässä on hyvä olla säädettävä 
kiinnitys eli nauhat, soljet tai tarrat. Parhaita materiaaleja ovat nahka, Goretex®, kangas. Arki-
kenkien tulee olla mahdollisimman hyvä, juhlakengät saavat olla hieman epäkäytännöllisemmät-
kin. Kengän lesti pitää olla suora, katso kengän pohjaan ja katso käyristyykö se! Kokeile kenkiä 
käteen, vältä paksupohjaisia ja jäykkiä. Kengän tulee taipua helposti niin kanta-varvas suunnassa 
kuin kiertäen. Mitä kevyemmät kengät ovat, sitä paremmat. Lapsen kengässä ei tarvitse olla kor-
koa, jo 2 cm on liikaa. Kengässä ei saa olla mitään muotoiluja (esim. kaaritukia), tunnustele kä-
dellä, että sisäpohja on tasainen.  
 
Muista, että lapsen lattajalka on osa lapsen luonnollista kehitystä. Paljasjaloin kävely on hyväksi, 
luut ja lihakset kehittyvät normaalisti! 
 
Sukat: 
 
Kiinnitä huomiota myös lasten sukkien kokoon. Sukat kutistuvat, osta 1-2 numeroa suurempia 
kuin lapsen kengännumero. Ns. rajakoot” valitse suurempi esim. 32–34 tai 34–35., ota koko 34–
35. Tekokuitu- ja sekoitemateriaalit siirtävät hyvin kosteuden pois iholta. Älä käytä jarrusukkia 
kengissä koska ne eivät liu’u normaalisti kenkään ja varpaat jää herkästi koukkuun! 
 
Ota yhteys fysioterapeuttiin, jos lapsella esiintyy toistuvasti jalkakipuja! 
 
Lähde: Saarikoski, R., Stolt, M., Liukkonen, I., 2010. Terveet jalat, 3., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 


