
Marttaillan
teemana
Martat-sovellus



Martat-sovellus tuo maailman parhaat 
kotitalousneuvonnan sisällöt maksutta 

puhelimeesi!



Sovelluksessa voit 

• Tutustua Marttojen rakastetuimpiin resepteihin.

• Tallentaa omia suosikkireseptejäsi vuosien varrelta.

• Seurata ajankohtaisia puutarha-, kasvi-, ja 
kodinhoitovinkkejä ja keskustella niistä muiden kanssa.

• Tallentaa, kommentoida ja jakaa suosikkejasi somessa.

• Tutustua Marttojen viikon ruokalistaan tai laatia oman 
viikon listan. 

• Opetella kokkaamaan lisää sesongin raaka-aineista.

• Keskustella ja jakaa vinkkejä Marttayhteisössä.

• Tallentaa suosikkeihin kaikki sinulle tärkeimmät ohjeet ja 
neuvot.



Näin saat sovelluksen 
käyttöösi

• Sovellus on maksuton kaikille.

• Sovellus toimii iPhone ja Android-puhelimilla.

• Mene puhelimellasi sovelluskauppaan.

• Kirjoita Hae sovelluksia -kohtaan Martat.

• Lataa Martat-sovellus.

• Klikkaa ”Luo tunnus” ja perusta tili, jossa käytät omaa 
sähköpostiosoitettasi käyttäjätunnuksena tai
kirjaudu sovellukseen esimerkiksi Facebook-tililläsi tai Google-
tunnuksilla.

• Sovellus tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja kiinnostuksen kohteista. Tee 
valinnat. Voit muuttaa niitä myöhemmin.

• Ryhdy käyttämään sovellusta ja osallistu aktiivisesti Marttayhteisön
keskusteluihin!



Marttayhteisö
• Sovelluksessa toimii osaava ja avulias Marttayhteisö, jossa voi 

tutustua marttoihin ja kysyä neuvoja.

• Marttayhteisön keskustelut on jaettu teemoihin ja yhteisössä 

toimii myös Haku-toiminto.

• Jäsenillä on yhteisössä erityisrooli; marttoja tarvitaan 

vastaamaan yhteisön kysymyksiin.

• Yhteisössä marttaillaan oman kokemuksen pohjalta, ei tarvitse 

olla kotitalousneuvoja.

• Marttayhteisössä martat innostavat jäseniä ja ei-jäseniä 

kysymään, kertomaan ja jakamaan osaamista.

• Vinkkejä vastauksiin kannattaa katsoa myös martat.fi -resepteistä 

ja kotitalousohjeista sekä sovelluksen vinkeistä, joita molempia 

voi myös linkittää keskusteluun.



Marttaillassa:
• Valmistakaa marttaillan tarjoilut 

sovelluksen resepteistä ja tallentakaa ne 
kaikkien suosikeiksi. Kokeilkaa lisätä myös 
omia reseptejä ja kootkaa vaikka 
yhdistyksen reseptivihko!

• Esittäkää sovelluksen Marttayhteisössä
kukin oma kysymys ja käykää lisäksi 
vastaamassa tai kommentoimassa 
vähintään yhtä toisen laittamaa 
kysymystä.

• Äänestäkää sovelluksen parasta 
kodinhoitovinkkiä ja käykää sovelluksen 
suosikeissa kertomassa, miten itse olette 
vinkkiä hyödyntäneet.

• Tehkää somepäivitys 
sovelluskokeilustanne tunnisteilla #martat 
#MartatApp



Lisätietoja sovelluksesta 
• Martat-lehti 4/2021 

• www.martat.fi/sovellus

• Sovelluksen usein kysytyt kysymykset: 
https://www.martat.fi/sovellus/ukk/

• Kertokaa sovelluksesta kaikille 
marttahenkisille tutuille ja keskustelkaa 
siitä myös tulevissa marttatapaamisissa!

http://www.martat.fi/sovellus
https://www.martat.fi/sovellus/ukk/
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Kenet sinä kutsut 
mukaan 

marttailemaan
kanssamme?

Kokeile sovellusta ja kutsu ystäväsi mukaan!


