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ALKUSANAT 

Tämä opas on tuotettu tuotekehitysprosessina osana Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun jalkaterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyötä.  
 
Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa jalkapalloilijoiden huoltajille ja valmentajille ja 
tätä kautta lisätä pelaajien tietoutta jalkaterän urheiluvammoista sekä iho- ja 
kynsivaivoista, niiden havainnoimisesta ja ennaltaehkäisystä.  
 
Oppaassa on tuotu esille 13 yleisintä jalkaterän urheiluvammaa sekä iho- ja kynsivaivaa 
sekä jalkojen voimisteluohjeita ja mitä tulee huomioida kengän valinnassa ja kuinka 
vaikuttaa kengän istuvuuteen nauhojen sidonnalla. Lisäksi opas sisältää tietoa 
jalkaterapian ydinosaamisalueista, jotta jalkaterapiapalveluiden hyödyntäminen 
helpottuu ja alan tunnettavuus kasvaa. 
 
Oppaan sisältö perustuu lähdekirjallisuuteen ja se on suunniteltu ja muotoiltu 
kohderyhmää ajatellen.  
  
Opas on luotu yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa ja yhteyshenkilönä on toiminut 
koulutuskoordinaattori ja urheilulääketieteen asiantuntija Sanna Pirhonen. 
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RISKITEKIJÄT JALKAPALLOSSA 

Peli on vuosien varrella muuttunut paljon dynaamisemmaksi ja nopeammaksi ja pelaajat ovat 
atleettisempia kuin ennen. Jalkapallo on yhdistelmä eri askellajeja, suunnan muutoksia, 
taklauksia, potkaisuja ja hyppyjä. Harjoitukset sisältävät paljon toistoja eri harjoitteiden myötä, 
joita ovat esimerkiksi veto- ja tekniikkaharjoitteet. Otteluita, jotka ovat intensiteetiltään suuria, 
pelataan paljon yhden kauden aikana. Koska harjoitus- ja ottelumäärät ovat suuria, jää pelaajien 
palautumisaika usein lyhyeksi.  
 
Jalkapallo on lajikuvaltaan yhdistelmä monia tekijöitä, jotka altistavat pelaajat loukkaantumisille. 
Urheiluvamman tai iho- ja kynsivaivan voi aiheuttaa akuutti trauma (äkillinen ulkoisen voiman 
aiheuttama vamma) tai krooninen (pitkäaikainen) ylirasitus. Jalkapallossa riskitekijöitä 
urheiluvammoille sekä iho- ja kynsivaivoille on monia. 
 
Loukkaantumisiin vaikuttaa myös alusta (jalkapalloa pelataan mm. luonnonnurmella ja 
tekonurmella), jalkapallokengät ja toiminnalliset virheet, kuten jäykät ja kireät lihakset sekä 
jalkaterän rakenteen virheet. Lisäksi lihasepätasapainolla on vaikutusta loukkaantumisriskiin. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sisäiset riskitekijät 
 ikä  
 ravinto 
 voima 
 virheasennot 
 nivelten 

liikkuvuus 
 lihaskireydet 
 aiemmat vammat 

 

Ulkoiset riskitekijät 
 peli- ja 

harjoitusmäärä 
 sääolosuhteet 
 pelisäännöt 
 varusteet 
 jalkapallokenkä 
 pelikenttä 
 lepo ja uni 

 

Vammoista noin 70 % ovat traumaperäisiä ja 30 % ylirasituksesta johtuvia, 
41% kontaktista johtuvia ja 59% ilman kontaktia tapahtuvia.  

Lähteestä riippuen noin 70–90 % jalkapallovammoista kohdistuu alaraajoihin. 
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JALKATERÄN URHEILUVAMMAT SEKÄ IHO- 

JA KYNSIVAIVAT 

Vammojen sijainnit kipukohdan mukaan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Vamman sattuessa haastattele pelaajaa ja kysy 
minkälaisia oireita hänellä on. Tiedustele myös, edelsikö 
kipua jokin tietty tilanne vai onko kipu tullut hiljalleen. 
Haastattelun jälkeen vamman havainnointi on helpompaa. 
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Jalkaterän anatomiaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kantakalvon rakenne 
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Isovarpaan tyvinivelen venähdys (turf toe) 
 

Kipukohta sijaitsee isovarpaan tyvessä.

Vamman synty 

 isovarpaan yliojentuminen 

 varpaan lukkiutuminen alustaan 
(kengän tarrautuminen alustaan) 

 
Vammalle altistavat tekijät 

 varpailta tapahtuvat toistuvat 
voimakkaat työntöliikkeet 
(hypyt, juoksut) 

 keinonurmella pelaaminen 
 

Kuntoutus 

 ortoosin / apuvälineen käyttö, 
joka tukee varpaita 

 
Ennaltaehkäisy 

 harjoittelualustan vaihtelu 

 varpaita liikuttavien lihasten 
voima- ja liikkuvuusharjoitteet 
 

 
 
 
 

Oireet 

 kipu jalkapohjassa isovarpaan 
tyvessä  

 nivelen turvotus, arkuus ja 
löysyys  

 varvasta venyttäessä tai 
varvastyönnön yhteydessä 
voimistuva kipu 

 
Ensihoito 

 lepo, kylmähoito ja 
tulehduskipulääke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Muuta huomioitavaa 
 Oleellista on asteittain lisätä kuormitusta palatessa normaalin 

harjoittelun pariin. 

 Hoitamattomana voi johtaa nivelrikkoon tai nivelen 
sijoiltaanmenoon. 
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Jalkaterän murtuma 
 

Murtuma voi esiintyä missä tahansa luussa varpaista kantapäähän. 
 
 
Vamman synty 

 jalkaterän voimakas 
vääntyminen  

 
Vammalle altistavat tekijät 

 jalkaterään kohdistuvat iskut tai 
törmäykset 

 
 

 
Oireet 

 kipu (voi olla erittäin 
voimakasta) 

 mustelmat, turvotus, 
epämuodostumat 

 
Ensihoito 

 välitön lepo  

 hoitoon hakeutuminen 
Kuntoutus 

 Kivun hellittäessä on syytä aloittaa liikkuvuus- ja voimaharjoittelut vamma- 
alueelle. 

  
Ennaltaehkäisy 

 tukilihasten vahvistaminen 

 asianmukaisten jalkapallokenkien hankkiminen

Muuta huomioitavaa 
 Isovarpaan murtuma tulee ottaa vakavasti, jos murtuma 

vaurioittaa myös varpaan jännettä.  
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Jalkaterän rasitusmurtuma (marssimurtuma) 
 

Rasitusmurtuma voi esiintyä missä tahansa luussa varpaista kantapäähän. 
 
Vamman synty 

 ylirasitus 
 
Vammalle altistavat tekijät 

 juoksut ja hypyt kovalla alustalla 

 toistuvat iskut 

 pitkäkestoinen ja  
epätavallinen rasitus 

 lihasväsymys 

 harjoittelun äkillinen  
lisääntyminen 

 

Oireet 

 kipu murtumakohdassa 

 aluksi kipu tuntuu rasituksessa, 
myöhemmin voi tuntua myös 
levossa,  
erityisesti yöaikaan 

 paikallinen turvotus ja  
arkuus 

 
Ensihoito 

 kuormituksen ja ylimääräisen 
rasituksen välttäminen

Kuntoutus 

 Kuntoutuksessa tulee huomioida oikeanlaisten jalkineiden lisäksi harjoittelualusta 
sekä oikeanlainen ruokavalio. 
 

Ennaltaehkäisy 

 jalkaterän lihasten vahvistaminen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Muuta huomioitavaa  
 Hoitamattomana voi aiheuttaa ongelmia hermotukseen ja 

verenkiertoon. 
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Severin tauti (kantaluun apofyysiitti) 
 

Esiintyy useimmiten molemmissa jaloissa, tyypillisimmin 6-12 vuoden ikäisillä liittyen 
kasvupyrähdyksiin 

 
Vammalle altistaa 

 kantaluun nopea kasvu suhteessa 
jalkapohjan kalvoon ja 
akillesjänteeseen 

Ensihoito 

 kylmähoito, lepo 

 tukiteippaus 
 
 

Oireet 

 kipu kantapään alueella 
rasituksen aikana ja heti 
rasituksen jälkeen 

 liikkeellelähtökipu yleistä 

 turvotus kantaluun sivuilla 

 kantaluun arkuus painettaessa 

 kengän pitäminen kivuliasta 

Kuntoutus 

 pohjelihasten ja kantakalvon venyttely ja hieronta 
 

Ennaltaehkäisy 

 pohje-, sääri- ja jalkateränlihasten vahvistaminen (myös osa kuntoutusta) 

Muuta huomioitavaa 

 Kuormituksen vähentämiseksi ja kipujen helpottamiseksi 
voi käyttää kantakorotusta ja kantapään alla pidettävää 
pehmustetta. 

 Pohjallisilla ja hyvillä jalkineilla voidaan lievittää kipuja. 
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Kantakalvon tulehdus 
 

Kantakalvo kulkee jalkapohjassa ulottuen kantapäästä varpaiden tyveen. 
 
 
Vamman synty 

 ylirasitus 
 

Vammalle altistaa 

 huono urheilualusta 

 virheellinen harjoittelu 

 kireät pohjelihakset 

 jalkaterän ja nilkan virheasennot 

 epäsopivat jalkineet 

Oireet 

 kipu kantapään alueella 
jalkapohjassa (pahimmillaan 
levon ja harjoittelun jälkeen) 

Ensihoito 

 lepo, kylmähoito 

 tukiteippaus 
 
 

 
Kuntoutus 

 Yksilöllisten tukipohjallisten käyttäminen, kun palataan liikunnan pariin. 
 

Ennaltaehkäisy 

 venyttelyt (kantakalvo ja akillesjänne) 

 nilkan ja jalkaterän lihasten vahvistaminen 

Muuta huomioitavaa 

 Kipu voi kroonistua, jonka seurauksena aiheutuu muutoksia 
kävely- ja juoksutekniikkaan. 

 Hoitamattomana voi syntyä luupiikki, joka voi aiheuttaa 
vammoja jänteisiin. 

 Luupiikin kivunhoidossa erilaiset kantapään kuormitusta 
vähentävät tai kantakalvoa venyttävät apuvälineet, voivat auttaa. 

 Joissakin tapauksissa yksilölliset tukipohjalliset ovat tarpeen. 
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Syvän kantaluun takaisen limapussin tulehdus 
 

Tulehdus kantaluun ja akillesjänteen kiinnityskohdan välisessä limapussissa. 
 
 
Vamman synty 

 ylirasitus 
 

Vammalle altistaa 

 voimakas toistuva nilkan 
ojennus 

 epäsopivat kengät, jotka 
puristavat kantapäätä 

 ylipronaatio-virheasento 
Ensihoito 

 tulehduksen hoito 

Oireet 

 Kantapään kipu, mikä tuntuu 
liikkuessa ja kipukohtaa 
koskiessa. 

 Kantapään alue ja akillesjänne 
ovat arkoja. 

 Turvotusta voi esiintyä 
kantapään molemmin puolin. 
 

 

 
Kuntoutus 

 Nilkan ja pohkeen alueen lihasten vahvistaminen ja liikkuvuuden ylläpitäminen. 
 

Ennaltaehkäisy 

 Huolelliset alkulämmittelyt sekä liikkuvuuden ja lihasvoiman ylläpitäminen. 

 sopivien kenkien käyttäminen 
 
 

Muuta huomioitavaa 

 Voi aiheuttaa limapussin repeytymisen ja muita 
akillesjänteen ongelmia. 
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Mustunut varpaankynsi 
 
 
Vamman synty 

 suora isku kynnelle 

 toistuva trauma (pieni kenkä) 

Vaivalle altistavat tekijät 

 pienet ja kapeat kengät 

 liian pitkät varpaankynnet
Oireet 

 kipu ja paineen tunne kynnessä 

 värimuutokset 
 

Hoito 

 kynsipatjan suojaaminen 

 tarvittaessa kynsipatjan alle 
kertyneen veren poistaminen

 
Ennaltaehkäisy 

 tilavat kengät ja sukat 
 
Seuraus hoitamattomana 

 voi aiheuttaa kynnen putoamisen 

 tulehdus
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Sisäänkasvanut kynsi 
 
 
Vamman synty 

 isku varpaaseen 
Oireet 

 kipu ja paine 

 kynsivallin tulehtuminen 

 varpaan punoitus ja turvotus 

 tulehdusoireet 

Vaivalle altistavat tekijät 

 pienet ja puristavat kengät sekä 
sukat 

 kynsien vääränlainen 
leikkaaminen 

 kynnen trauma 

 
 

 

Hoito ja ennaltaehkäisy 

 oikeankokoiset kengät ja sukat 

 kynsien oikeankokoinen leikkaaminen 

 jalkahygieniasta huolehtiminen 
 

Seuraukset hoitamattomana 

 Tulehdus voi edetä koko jalkaterän alueelle. 
 

 
 
 

Kynsi voi kasvaa sisään eri tavoilla. Kuva antaa osviittaa 
siihen, minkälaisia erilaisia sisäänkasvaneita kynsiä voi 

esiintyä. 
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Jalkasieni 
 

Sieni-infektio, jonka yleisin muoto on varvasväleissä, voi myös levitä jalkapohjaan, 
kynsiin ja jalkaterään. 

 
Vaivalle altistavat tekijät 

 tartunta: kävely paljain jaloin 
yleisissä puku-, sauna- ja 
suihkutiloissa  

 ihorikot 

 voimakas hikoilu 

 
 

Oireet 

 punoitus 

 ihon halkeilu ja vettyminen 

 kutina ja polttelu 

Hoito 

 jalkojen pesu ja kuivaus 

 paikallinen sienitulehduslääke

Ennaltaehkäisy 

 hengittävät ja tilavat kengät 

 jalkojen päivittäinen pesu ja huolellinen kuivaaminen 

 suihkusandaalien käyttö yleisissä tiloissa 

Seurauksen hoitamattomana 

 sieni-infektion leviäminen 
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Hiertymä (rakko) 
 
Vamman synty 

 paine ja hankaus 
 

Vammalle altistavat tekijät 

 kengät, jotka aiheuttavat 
hankausta ja painetta 

 jalkaterän asentomuutokset 
 

 

 
Oireet 

 kipu 

 kohollaan olevat nesterakkulat 
Hoito 

 rakon puhkaiseminen puhtaalla 
neulalla 

 hiertymän suojaaminen puhtaalla 
siteellä 

Ennaltaehkäisy 

 oikeanlaisten kenkien käyttö 

 erilaiset suojapehmusteet  

 asentovirheen hoito 
o kuormitusta tasaavat ja iskuavaimentavat pohjalliset sekä  

toiminnalliset harjoitteet 
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Känsä 
 

Tarkkarajainen ihopaksunnos varvasväleissä, jalkapohjassa tai varpaan päällä. 

 
Vamman synty 

 luisen ulokkeen painautuminen 
kengän sisäpintaa vasten 

 hankaus ja paine 
 

Vammalle altistavat tekijät 

 virheasennot 

 kapeat kengät 
 
 
Ennaltaehkäisy 

 oikeanlaisten kenkien käyttö 

 tukipohjalliset 

 jalkaterän lihasten voimistelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oireet 

 paineen aiheuttama kipu 
 
Hoito 

 vaivan aiheuttajan selvittäminen 

 suojaaminen ja keventäminen 
ortoosien avulla
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Kovettuma 
 

Ihon paksuuntuminen. Tyypillisimmät kovettuma-alueet sijaitsevat päkiällä ja kantapäissä sekä 
pikku- ja isovarpaan alla. 

 
Vamman synty 

 ihoon ulkopäin kohdistuva paine 
ja hankaus 
 

Vammalle altistavat tekijät 

 liian pienet ja kapeat kengät 

 jalkaterän toiminta- ja 
asentovirheet 

 kuiva iho 
 

 
Oireet 

 paksuuntunut iho 
 

Hoito 

 vaivan aiheuttajan selvittäminen 

 jalkojen rasvaus  

 
 
 

Ennaltaehkäisy 

 oikeanlaisten kenkien käyttö 

 säännöllinen jalkojen rasvaus 

 jalkaterän toiminta- ja asentovirheissä 
o lihasten vahvistaminen ja venyttely 
o yksilölliset tukipohjalliset, varvasortoosit 
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Syylä 
 

Tunnistaa mustista pisteistä, jotka voivat esiintyä yksittäin tai ryppäinä, yleisimmin jalkapohjan 
alueella. 

 
Vamman synty 

 HPV-viruksen aiheuttama vaiva 
 

Altistavat tekijät 

 jalkojen hoidon laiminlyönti 

 tartunta: kävely paljain jaloin 
yleisissä puku-, sauna- ja 
suihkutiloissa 

 
 

Oireet 

 voi tuottaa kipua esimerkiksi 
kävellessä 

 voi myös olla oireeton 
Hoito 

 salisyylihappoa sisältävien 
valmisteiden käyttö 

 jäädytyshoito 

 syylälaastari 

 syyläkudoksen poistaminen  
Ennaltaehkäisy 

 jalkojen omahoito 

 sandaalien käyttö yleisissä puku-, sauna- ja suihkutiloissa 
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JALKATERAPIAN YDINOSAAMISALUEET 

Jalkaterapeutti on asiantuntija jalkaterveyden edistämisessä, alaraajojen monipuolisessa 
tutkimisessa, hoitamisessa ja kuntouttamisessa. Monet jalkaterapeutin hoitokeinot liittyvät 
vahvasti ennaltaehkäisevään hoitoon. 
 
Jalkaterapian tavoitteena on poistaa kipua alaraajoista ja jalkateristä, suojata niveliä, vähentää ja 
tasata painetta ja kuormitusta jalkapohjista sekä hoitaa ja ehkäistä iho- ja kynsimuutoksia. 
Jalkaterapeutin osaamisalueisiin kuuluvat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt, alaraajojen 
rasitusvammat, asentomuutokset sekä yleisimmät urheiluvammat. 
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Alaraajojen toimintakyvyn arviointi  

 Pyritään löytämään yksilölliseen tarpeeseen perustuvat jalkaterapiakeinot. 

 Sisältää muun muassa iho- ja kynsitutkimukset sekä biomekaaniset tutkimukset eli 
alaraajojen toimintojen arviointi eri tutkimusmenetelmien avulla. 

 Toimintakyvyn arviointi on tärkeää, koska biomekaaniset virheet, muun muassa 
lihaskireydet ja virheasennot, aiheuttavat usein monia kroonisia vammoja.  
 

Apuvälineterapia 

 Jalkaterän apuvälineitä ovat muun muassa yksilölliset pohjalliset, pikapohjalliset, 
kevennykset sekä varpaiden suojat ja oikaisijat. 

 Apuvälineterapialla pyritään edistämään toimintakykyä ja liikkuvuutta sekä 
korjaamaan asentomuutoksia ja vähentämään kipua. 

 Jalkaterapeutti suunnittelee apuvälineen sekä seuraa ja arvioi sen toimivuutta.  
 

Terveyttä edistävä jalkaterapia 

 Omahoidon, kenkien ja apuvälineiden ohjaus. 

 Yksilöllisten harjoitusohjelmien suunnittelu. 
 

Toimintoja tukeva terapia 

 Toiminnalliset harjoitteet, kivun hoito ja manuaaliset ja fysikaaliset hoidot, kuten 
mobilisaatio, hieronta ja teippaus. 
 

Kliininen jalkaterapia 

 Virheellisen asennon, hankauksen, paineen ja väärin hoidettujen kynsien aiheuttamien 
iho- ja kynsiongelmien hoito.  

 Ohjataan uusien vaivojen ennaltaehkäisyssä. 

Näitä kaikkia osaamisalueita voidaan hyödyntää, kun pyritään 
ennaltaehkäisemään ja hoitamaan jalkaterän urheiluvammoja 
sekä iho- ja kynsivaivoja. 
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ENNALTAEHKÄISY 

Kymppiympyrässä on kerrottu, mitä pitää huomioida, jotta urheiluvammoja voidaan 
ennaltaehkäistä. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Toimenpiteet pitävät sisällään lajin luonteen, psyykkiset ja fyysiset tekijät 
sekä tukitoimet urheilussa. Jotta palautuminen ja kehittyminen olisi 
optimaalisinta, on huolehdittava riittävän energiansaannin, unen ja levon 
lisäksi mm. huoltavista ja palauttavista harjoitteista, alkulämmittelystä 
sekä loppujäähdyttelystä ja erilaisista lihashuoltotoimista. 
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JALKATERÄN HARJOITTEET 

Jalkaterän lyhennys (Jalkaterän sisäkaaren tukeminen ja pienten lihasten vahvistamien) 

 Pidä jalkapohja alustaa vasten. Aloita liike painamalla varpaita voimakkaasti lattiaa 
vasten, lyhennä jalkaterää jännittämällä jalkapohjanlihaksia/vedä varpaita kohti 
kantapäätä. Varpaiden tulee olla suorina koko liikkeen ajan. Liikkeen tavoitteena on, 
että jalkapöytä kohoaa.  

 Toista liikettä 1–3 min rytmikkäästi. 

 Lisää suorituksen pituutta vähitellen. 
 

 
Varpaiden haritus (Varpaiden ojentaja- ja loitontajalihaksien vahvistaminen) 

 Pidä jalkapohja ja varpaat alustaa vasten koko liikkeen ajan. Loitonna varpaita 
toisistaan niin, että kaikki varvasvälit aukeavat. 

 10–15 toistoa, 3 kertaa. 

 Lisää toistojen määrää vähitellen. 

 
 
 
 
 
 
 

Lähtötilanne  Harjoite  

Lähtötilanne  Harjoite  
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Isovarpaan ja muiden varpaiden nosto (Varpaiden ojentajalihasten vahvistaminen) 

 Liike 1. Pidä jalkapohja alustaa vasten. Nosto isovarvas ylös ja pidä muut varpaat 
alustaa vasten. Tarvittaessa voit kädellä auttaa muita varpaita pysymään alustalla. 

 Liike 2. Pidä jalkapohja alustaa vasten. Paina isovarvasta alas ja nosta muut varpaat 
ylös. Tarvittaessa voit kädellä auttaa isovarvasta pysymään alustalla. 

 Tee liikkeitä vuorotahtiin, 10–30 toistoa, 3 kertaa. 

 Lisää toistojen määrää vähitellen. 

 
Varpaille nousu (Jalkaterän pikkulihasten vahvistaminen) 

 Seiso jalkapohja alustaa vasten, niin että jalkaterät ovat tasaisesti kuormitettuna. 
Aloita liike nostamalla kantapäitä ylös alustalta ja nouse varpaille. Palauta tämän 
jälkeen kantapäät takaisin. 

 10–30 toistoa, 3 kertaa. 

 Vinkki: Kiinnitä huomiota jalkaterän linjaukseen koko liikkeen ajan.

Liike 1  Liike 2  

Lähtötilanne  Harjoite  
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JALKAPALLOKENGÄT JA NIIDEN VALITSEMINEN 

1. Kiinnitä huomiota materiaaliin. 
o Nahka on hengittävä ja jalkaterään muotoutuva materiaali toisin kuin 

synteettiset (muovi) materiaalit.   
2. Astu ensin irrotettavan pohjallisen päälle, jolloin näet konkreettisesti, onko kenkä 

sinulle sopiva. (Eteen ja taakse tulisi jäädä hieman tilaa.) 
o Kiinnitä huomio siihen, että jalkaterä leviää ja pitenee kuormittaessa, 

urheiltaessa vielä enemmän. 
o Jalkaterä myös kasvaa päivän mittaan, joten kenkäkaupoille on syytä 

hakeutua iltapäivällä/illalla. 
3. Kokeile kenkiä molempiin jalkoihin, koska jaloissa voi esiintyä puolieroja. Valitse 

kenkä aina isomman jalan mukaan! 
o Mahtuuko jalkaterä hyvin jalkineeseen leveyden, pituuden ja laajuuden 

perusteella? 
4. Kävele ja jopa hölkkää kenkää kokeiltaessa. 

o Nouseeko kanta? Painaako jostain? Istuuko päkiä hyvin? 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nappulat valikoidaan alustan mukaan: 
TF todella kova alusta  
HG kova alusta  
FG luja/kohtalaisesti periksiantava alusta 
SG pehmeä alusta 
 

Kenkien huolto: 
Kuivata kengät huoneenlämmössä, poista pohjalliset.  
Putsaa liat mekaanisesti, samalla tarkistat jalkineen kunnon.  
Rasvaa nahkakenkä kerran kuussa.  
Puinen lepolesti tai sanomalehti säilyttää kostean nahkakengän 
muodon. 

Kiinnitä huomiota myös sukkiin; valitse materiaali, joka siirtää 
tehokkaasti kosteutta iholta, sillä kosteus iholla pehmentää ihoa ja 
altistaa hankaumille ja ihorikoille. 
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KENKIEN NAUHOITUSVINKKEJÄ 

 
 
Lukkonauhoitus 
Nauhoituksella voidaan helpottaa kengän istuvuutta, kun kantapää ei tahdo 
pysyä paikallaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Varvasvaivanauhoitus 
Nauhoituksella voidaan vähentää painetta, mikä kohdistuu varpaisiin, sillä 
nauhoja kiristäessä kengän päällinen nousee ylöspäin, jolloin varpaat 
saavat lisätilaa liikkua. 
Ehkäisee myös varpaiden päiden rasitusta. 
 

 
 
 

 
 
 

Kaksoisnauhoitus  
(tarvitset kahdet nauhat) 
Jos sinulla on kapea kantapää, mutta leveä päkiä, kokeile tätä.  
Nauhoituksella voit säätää kengän etu- ja takaosan kireyttä. 
Lisänapakkuutta saat, kun teet ylempään nauhoitukseen 
lukkonauhoituksen. 
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Leveän jalkaterän nauhoitus 
Koska jalkaterä tarvitsee enemmän tilaa kengässä, kannattaa nauhoittaa 
vain joka toinen nauhanreikä. Kengän laajuus suurenee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapean jalkaterän nauhoitus 
Jotta jalkaterä pysyy kengässä paikoillaan, tarvitsee kenkä tukevan 
nauhoituksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jalkapöydän kivun nauhoitus 
Nauhoitus jättää kengän keskiosan löysäksi, jolloin kipukohdan paine 
helpottuu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Erilaisella nauhoitustekniikalla voidaan parantaa kengän istuvuutta ja  
sopivuutta.
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