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98 prosentilla kaikista ihmisistä on syntyessään terveet jalat, 

mutta vain 40 prosentilla on terveet jalat, kun he kasvavat. 

Suurin syy on liian pienet kengät. 

Kenkien käytön aloittamista ei kannata kiirehtiä, koska lapsen 

jalkaterien rakenne on pehmeä ja taipuisa.  

Monipuolinen leikki ja liikunta paljain jaloin kehittää parhaiten 

lapsen jalkaterän, varpaiden ja nilkan tasapainoa. 

Jalkaterien kasvu 

Lapsen jalkaterä kasvaa keskimäärin 2-3 numeroa vuodessa. 

Nopean kasvuvaiheen aikana lapsi saattaa tarvita jopa 4-5 

paria kenkiä vuodessa. Lapsen kenkien sopivuus on 

tarkastettava useita kertoja vuodessa. Käyntivaraa kengässä 

on hyvä olla 12-17 mm. Kasvuvaraa ei pidä olla liikaa, sillä liian 

suuri kenkä ei taivu samasta kohdasta kuin päkiä. 

 

Jalkaterän pituuden ja leveyden mittaaminen 

ääriviivapiirroksen avulla 

Ennen kenkäostoksille lähtöä jalkaterä kannattaa mitata ja 

ottaa ääriviivapiirros mukaan. Jalat on hyvä mitata iltapäivällä, 

koska silloin jalkaterä on isoimmillaan. Ääriviivapiirros 

tehdään molemmista jaloista, jotta saadaan selville 

mahdollinen jalkojen kokoero. 



Ääriviivapiirroksen tekoon tarvitset vahvan paperin, kynän, 

sakset, viivaimen ja mittanauhan. 

• pyydä lapsi seisomaan paperin päälle pienessä haara-

asennossa, katse eteenpäin 

• pidä toisella kädellä lapsen jalkaa paikoillaan, etteivät 

varpaat kipristy 

• piirrä kynää kohtisuorassa pitäen jalan ääriviivat 

• lisää ääriviivapiirrokseen käyntivara 12-17mm 

• jalkaterän laajuus mitataan päkiän kohdalta sukan kanssa ja 

ilman sukkaa 

 

 

 

Hyvän kengän ominaisuudet 

Ulkopohja on ohut, taipuisa ja kiertolöysä. Jalkaterä pääsee 

mukautumaan alustan epätasaisuuksiin, tasapaino parantuu 

ja kehittyy. 



 

 

 

Sisäpohja on tasainen. Tällöin jalkaterän lihakset pääsevät 

toimimaan mahdollisimman normaalisti. Terve jalka ei tarvitse 

ylimääräistä tukea. 

 

 

 



 

Suoralestinen, jolloin jalkaterän linjaus on suora kävellessä. 

 

 

 

Sopivan kokoinen, pituus, leveys ja laajuus. Varpaat mahtuvat 

olemaan kengässä suorassa. 

 



Kärkikäynti mahdollisimman pieni, jotta jalkaterän asento ja 

toiminnot ovat mahdollisimman luonnolliset. 

 

 

 

Kiinnitys säädettävä, nauhat, tarrat, soljet mahdollistavat 

paremman istuvuuden. Kiinnitys pitää jalkineen paikoillaan, 

jolloin säästytään mm. varpaiden asentomuutoksilta, 

vasaravarpaat ja vaivaisenluut. 

 

 



 

Kengässä ei ole korkoa, jolloin vartalo pysyy suorassa. Korko 

muuttaa kävelyn mallia ja kehon asentoa.  Lasten kengän 2,4 

cm korko vastaa aikuisen kengän 5 cm korkoa. 

 

 

 

 

Kenkä on mahdollisimman kevyt, 50-100g. Materiaali 

hengittävä, jotta kosteus pääse kengästä haihtumaan. 

 

 



Voiko toisen vanhoja kenkiä käyttää? 

Voit käyttää lapsellasi toisten vanhoja kenkiä, kunhan ensin 

varmistat, että niiden pohja on tasaisesti kulunut. 

Epätasaisesti kulunut kenkä voi ohjata lapsen jalan väärään 

asentoon. 

 

 

 

Tarkkaile lapsesi jalkoja säännöllisesti. Kiinnitä 

huomioita ihon punoituksiin jalkaterässä. Punoitus 

kertoo puristaako kenkä jostain kohti liikaa, onko se 

liian pieni tai kapea. 
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