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Ohjeet MealLogger- ruokapäiväkirjan käyttöön 

 
Käyttö matkapuhelimella 

 

Aluksi 

 

1. Lataa MealLogger- sovellus puhelimeesi (IOS tai Android, jos 

sinulla ei ole kyseisiä puhelimia, ota yhteys 

ravitsemusvalmentajaan lisäohjeiden saamiseksi, yht.tiedot alla) 

2. Rekisteröidy käyttämällä sähköpostiasi 

3. Kirjautumisen yhteydessä näytön alalaidassa näkyy mihin 

tietokantaan olet kirjautumassa.  Varmista, että olet 

kirjautumassa MealLogger EU-versioon, muuten et löydä 

valmentajaasi 

4. Jos kirjauduit US-puolelle, ei hätää. Kirjaudu ulos sovelluksesta 

ja klikkaa ”Tap here” -tekstiä, jolloin tietokanta vaihtuu. Tämän 

jälkeen luo tili MealLogger EU-puolelle. 

5. Kun olet avannut sovelluksen, valitse valikosta ”connect with a 

coach” ja sieltä ”invite a coach” ja kutsu laura.mierlahti@utu.fi” 

 

 

Ruokapäiväkirjan pitäminen 

 

Kuvaa kaikki syömäsi ruoat neljän päivän ajalta. Yksi päivistä tulisi olla viikonloppupäivä, 

muut arkipäiviä. Pyri ottamaan kuva sellaisesta kuvakulmasta, että kaikki aterian komponentit 

ovat näkyvissä. Muista kuvata myös juomat ja mahdolliset lisäravinteet. Kuvat tulevat vain 

sinun ja hyväksymäsi ravitsemusvalmentajan nähtäville. 

 

Aterian lisääminen ruokapäiväkirjaan 

 

1. Ota kuva painamalla alareunan valikosta + (plus-merkki). Valitse ”Post a Meal” ja sen 

jälkeen ”Take a Photo”. Salli kameran käyttö sovelluksessa. Jatka kohdasta ”Use 

Photo”. 

2. Voit myös käyttää aiemmin otettua kuvaa kohdasta ”Pick from gallery”. 

3. Kohtaan ”Description/I ate…” voit tarkentaa syömisiäsi esimerkiksi mainitsemalla tarkan 

määrän tuotenimen (Valio maustamaton, Elovena kaurapuuro jne.) tai laadun (esim. 

rasvaton, vähäsuolainen jne.). 

4. Valitse kuudesta vaihtoehdosta kyseinen ateria: breakfast (aamiainen), lunch (lounas), 

dinner (päivällinen), snack (välipala), beverage (juoma) tai supplement (ravintolisä). 

5. Sivulla näkyviin ruoka-aineryhmiin (servings) ei tarvitse lisätä eri kategorioita, mutta 

saat niin tehdä jos haluat. 
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6. Voit myöhemmin myös muokata kuvaa tai tekstiä menemällä kohtaan ”You” ja 

valitsemalla kuvan kohdalla ”Edit”. Näin voi toimia jos ei esimerkiksi juuri 

ateriointihetkenä jaksa kirjoittaa, mitä ruoka sisältää. 

 

Jos unohdat ottaa ateriasta kuvan, voit lisätä aterian myöhemmin tekstinä. Valitse silloin ”Post 

a Meal” ja ”No Photo”. Kirjoita kuvatekstin paikalle, mitä ja miten paljon söit. Vaihda oikea 

ateriointiaika kohtaan ”Date & Time”.  

 

 

Liikuntasuoritusten lisääminen 

 

1. Valitse alareunan valikosta + (plus-merkki) ja tämän jälkeen ”Exercise”. Voit ottaa 

harjoituksesta kuvan samaan tapaan kuin aterioista (Take photo/Pick from gallery) tai 

valita ”No Photo”, jolloin et julkaise kuvaa. 

2. Kirjota harjoituksen luonne ja kesto kohtaan ”Description/I did..”. 

3. Voit valita vaihtoehdoista lajin: walking (kävely), running (juoksu), cycling (pyöräily), 

gym (kuntosali), swimming (uinti) tai other (muu laji). Sovelluksen lajivalikoima on hyvin 

suppea, joten kannattaa kirjoittaa kommenttikenttään harjoituksesta lisätietoja. 

4. Lisää harjoituksen alkamisajankohta kohtaan ”Date & Time”. 

 

Kommunikointi valmentajan kanssa 

 

Valikosta kohdasta ”Messages” näet valmentajasi lähettämät viestit ja voit itse lähettää 

viestejä hänelle. Valmentaja voi myös kommentoida yksittäisiä ruokakuviasi. Kun saat kuvaan 

kommentin, se näkyy kohdassa ”Notifications”. 

 

 

 

Ongelmatilanteissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ravitsemusvalmentajaan: 

 

Laura Mierlahti 

laura.mierlahti@utu.fi 

p. 040-841 0480 
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