
Calossi.fi – palveleva lastenkenkien verkkokauppa 
Laadukkaiden ja kivan näköisten lasten kenkien hankinta on ollut melkoisen hankalaa. Tähän tuo helpotusta 
marraskuun lopulla Lahden Rautatienkadulle avattu Lasten Kenkäpuoti Calossi, joka on nyt avannut myös pal-
velevan lasten kenkien verkkokaupan osoitteessa www.calossi.fi. Verkkokauppa on helppokäyttöinen ja hyvien 
kuvien sekä kenkien tarkkojen sisämittojen ansiosta laadukkaiden lasten kenkien ostaminen on vaivantonta.

Marraskuussa 2010 Lahden keskustaan kaupungintalon naapuriin osoitteeseen Rautatienkatu 12, avautunut 
Lasten Kenkäpuoti Calossi on avannut nyt myös lastenkenkien verkkokaupan. Verkkokauppa sijaitsee osoitteessa 
www.calossi.fi. 

”Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana oli luoda helppokäyttöinen ja selkeä verkkokauppa lasten kenkien 
ystäville. Sivujen ulkoasuun pyrittiin kiinnittämään huomiota ja siinä myös mielestämme onnistuimme. 
Verkkokauppa on liikkeemme näköinen”, kertoo Lasten Kenkäpuoti Calossin kauppias Riitta Schroderus-Taskinen. 

Calossin kenkävalikoima sekä liikkeessä, että juuri avatussa verkkokaupassa koostuu laadukkaista nahkakengistä ja 
tossuista. Kengissä yhdistyvät parhaat materiaalit, lasten jalkojen kehityksen huomioiva muotoilu sekä kaunis 
ulkomuoto. Yksilöllisyyttä korostaen kutakin kenkämallia on myynnissä suhteellisen pienet määrät ja osa merkeistä on 
Suomessa saatavana ainoastaan Calossista. Kenkien kokovalikoima vaihtelee mallista riippuen kokojen 0–41 välillä.
 Joissakin tuotteissa on myös naisten kokoja, joten myös äidit voivat tehdä Calossista hyviä löytöjä. Calossissa myytäviä 
merkkejä ovat mm. Agatha Ruiz de la Prada, Angulus, Arauto Rap, Biomecanics, Bisgaard, Garvalin, Livie&Luca, Naturino, 
Petit by Sofie Schnoor, Paul Frank, Robeez, Shoesme sekä UGG.

Mistä niitä ihania lasten kenkiä löytyy?
Ajatus lasten kenkäkaupan perustamisesta syntyi, kun Riitta etsi kenkiä pienelle pojalleen. ”Kuulun itse kauniita kenkiä ra-
kastavien joukkoon ja ensimmäisten kenkähankintojen tullessa ajankohtaiseksi, olin todella hämmentynyt lasten kenkien 
tarjonnasta. Laadukkaita ja kauniita lasten kenkiä tuntui olevan lähes mahdotonta löytää. Nahkakengissä valikoimat olivat 
hyvin suppeat ja lähes kaikkialla oli tarjolla samat mallit. Ja usein tarjolla oli vain muovivuorisia kenkiä”, muistelee Riitta 
Schroderus-Taskinen.

”Ilokseni kuitenkin huomasin, että lapsillekin on olemassa kauniita laatukenkiä, tosin suurin osa Suomen rajojen ulko-
puolella. Pikkuhiljaa se pieni kipinä ”niitä ihania kenkiä” myyvästä kenkäkaupasta valtasi mielen ja muutaman mutkan 
jälkeen marraskuussa 2010 Calossi avasi ovensa”, hän jatkaa. 

Lasten jalat tarvitsevat hyvät kengät
Hyvä lastenkenkä noudattaa mahdollisimman paljon jalan luonnollista muotoa ja sen tulee olla hengittävä. ”Usein kuulee 
puhuttavan nahkakengistä, mutta unohdetaan kengän sisävuori, joka sekin hyvässä kengässä on laadukasta nahkaa”, 
muistuttaa Schroderus-Taskinen.  

Lapsen kenkää ei pitäisi koskaan ostaa pelkän kokonumeron perusteella, sillä kenkien sisämitta vaihtelee varsin paljon 
valmistajasta riippuen. Tästä johtuen kaikki Calossin verkkokaupassa myynnissä olevat kenkäparit mitataan ja kenkien 
tarkat sisämitat ilmoitetaan aina tuotteen yhteydessä. Liikkeessä asioidessa jalat ja kengät mitataan paikanpäällä. Kotona 
tapahtuvaan jalkojen mittaamiseen ja oikean kenkäkoon valintaan löytyvät ohjeet Calossin verkkokaupan sivuilta. 
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