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Näin löydät perille

• https://moodle.mmg.fi/martat/

• Tai www.martat.fi >>> Opi uutta 
Martta-akatemiassa (löytyy 
etusivulta)

https://moodle.mmg.fi/martat/
http://www.martat.fi/


Tunnukset

• Martta-akatemian käyttöön tarvitset 
toimivan sähköpostiosoitteen

• Martta-akatemian etusivulla pääset 
rekisteröitymään käyttäjäksi



Tietosuojaseloste

• Ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
tulee hyväksyä käyttöehdot ja 
tietosuojaseloste

• Tietosuojaseloste on tietosuoja-
asetuksen mukainen 
informointiasiakirja, joka sisältää 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 
tietoa

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste 
luettavissa erillisen linkin takaa. 
Luettuasi klikkaa ”seuraava”.



Täytä pyydetyt tiedot

• Valitse käyttäjätunnus, jonka muistat. 
Käyttäjätunnus voi olla esimerkiksi 
sähköpostiosoitteesi.

• Määrittele salasana, joka täyttää 
annetut kriteerit

• Täytä lisätietokentät



• Klikkaamalla kiinnostuksen kohteet, 
aukeaa valikko, jossa voit lisätä 
teemoja, joista olet kiinnostunut. 
Näitä voi myöhemmin lisätä ja 
muuttaa omissa asetuksissa

• Järjestelmä haluaa todentaa, että olet 
oikea ihminen. Klikkaa kohtaa ”en ole 
robotti”. 

• Tämän jälkeen ruudulle aukeaa pieni 
kuvatehtävä, joka sinun tulee 
suorittaa. Lopuksi paina ”vahvista”

• Lopuksi klikkaa ruudun alalaidasta 
”luo uusi käyttäjätunnus”



• Kun käyttäjätunnus on luotu 
onnistuneesti, ruudulle ilmestyy 
ilmoitus siitä, että vahvistusviesti on 
lähetetty sähköpostiisi

• Mene nyt sähköpostiisi ja etsi viesti, 
jonka lähettäjänä on Martta-
akatemian ylläpito (noreply@mmg.fi) 

• Viestissä on linkki, jota klikkaamalla 
vahvistat käyttäjätunnuksen ja pääset 
suoraan Martta-akatemian etusivulle. 



Omia asetuksiasi pääset 
muuttamaan 
käyttäjävalikosta, joka aukeaa 
klikkaamalla hahmoa 
oikeassa yläkulmassa



Käyttäjävalikko

• Omia tietoja, kuten nimitiedot sekä 
salasana muutetaan asetukset-
työkalussa

• sähköpostiosoitteen voit piilottaa 
muilta käyttäjiltä halutessasi

• Voit lisätä myös oman kuvasi

• Tästä valikosta löydät myös muuta 
hyödyllistä tietoa, kuten suorittamiesi 
kurssien arviointeja, viestit, joita 
kurssin ohjaaja sinulle on lähettänyt 
sekä valmiit suorituksesi



Miten löydän 
sisältöjä?

• Kalenteriin on merkitty tulevat 
tapahtumat

• Voit selailla sisältöjä myös 
aihealueittain etusivulta

• Jos tiedät kurssin nimen, voit hakea 
sitä hakukentästä nimellä



Omat kurssit
• Sisällöt ja kurssit, joilla olet 

vieraillut tulevat näkyviin etusivun 
sivuvalikkoon allekkain

• Kurssejasi pääset tarkastelemaan 
lisäksi sivuvalikon Työpöytä-
painikkeesta ja Omat kurssit-
ruudusta.



Sisältöjen selailu

• Marttakoulu-otsikon alta löydät 
runsaasti aihealueita, joista voit 
selailla itseäsi kiinnostavia sisältöjä

• Marttakoulun alle on koottu 
marttojen kotitalousneuvonnan 
sisältöjä sekä yhdistystoimintaan 
liittyviä koulutuksia, kursseja ja 
webinaareja

• Osa kursseista vaatii erillisen 
ilmoittautumisen ja kurssiavaimen. 



Avoimet sisällöt

• Martta-akatemiasta löytyy paljon 
avoimia sisältöjä, joihin voit tutustua 
vapaasti.

• Tarjolla on esimerkiksi kursseja ja 
webinaaritallenteita eri aiheista

• Avoimia sisältöjä voit selailla helposti 
”kaikki avoimet kurssit ja webinaarit” 
painikkeesta

Etusivun kuvakkeen kautta 
voit selailla sisältöjä, joihin 
et tarvitse kurssiavainta



Kurssille liittyminen
• Avoimelle kurssille liityt klikkaamalla ”lisää 

minut kurssille”. Tällaiselle kurssille ei vaadita 
kurssiavainta.

• Joillekin kursseille tarvitset kurssiavaimen, eli 
pääsykoodin

• Tällaisiin kursseihin on aina 
ennakkoilmoittautuminen esimerkiksi oman 
piirin tapahtumakalenterin kautta

• Kurssiavain lähetetään osallistujille 
henkilökohtaisesti ilmoittautumisen jälkeen

• Kurssiavain pyydetään syöttämään 
saapuessasi kurssialustalle Martta-
akatemiassa



Miten pääsen 
mukaan 
webinaariin?
• Webinaariin osallistut klikkaamalla 

erillistä linkkiä kurssisivulla



Webinaarin 
asetukset
• Liittyessä webinaariin, valitse 

mikrofonin kuva

• Automaattinen äänitesti sisään 
klikatessa varmistaa, että laitteistosi 
toimii hyvin. Seuraa ruudulla 
näkyviä ohjeita.



Webinaarin aikana
• Kun puhut, avaa mikrofoni 

tästä

• Kameran saat päälle tästä



Ongelmatilanteissa
• Jos hukkaat 

salasanan/käyttäjätunnuksen, klikkaa 
kirjautumissivulla ”unohditko 
käyttäjätunnuksen tai salasanan”

• Jos kohtaat kurssilla haasteen, ole 
yhteydessä kurssin järjestäjään

• Voit aina laittaa viestiä 
martta-akatemia@martat.fi



Käyttötuki osoitteessa

Martta-akatemia@martat.fi
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