
DISCORD-SOVELLUKSEN HYÖDYNTÄMINEN KOHTAAMISPAIKKA- JA RYHMÄTOIMINNASSA 

Vinkkejä Punaisen ristin työntekijöiden käyttöön 

 

Mikä ihmeen Discord? 

Discord on maksuton reaaliaikainen teksti- ja puhekeskustelupalvelu, joka on alun perin luotu 

erityisesti videopeliyhteisöjen käyttöön. Sittemmin sovellus on laajentunut monien yhteisöjen, 

järjestöjen ja mm. nuorisotyön käyttöön.  

Sovelluksessa voi keskustella sekä julkisissa että yksityisissä ryhmissä. Myös yksityisviestien 

lähettäminen käyttäjien kesken on mahdollista.   

Discordissa kommunikoidaan teksti- ja puhekanavilla, ja niihin voi osallistua käytännössä rajaton 

määrä osallistujia. Videoyhteydessä voi olla max. 10 henkilöä kerrallaan. Videoyhteys luodaan 

kutsumalla henkilöitä erikseen yhteiseen videopuheluun, eikä tämä ominaisuus ole käytettävissä 

palvelimen yleisessä puhekanavalla.  

Discordiin perustettavia alustoja kutsutaan ”palvelimiksi” tai ”servereiksi” ja sinne kutsutaan ihmisiä 

lähettämällä heille kyseisen palvelimen linkki tai lyhytkoodi.  

Discordia voi käyttää verkkoselaimessa tai lataamalla sovellus tietokoneelle/puhelimeen.  

Discordin käyttäjäksi voit rekisteröityä osoitteessa www.discordapp.com => Avaa discord tai kun olet 

jo discordin käyttäjä => www.discordapp.com => login/avaa (oikeassa yläkulmassa) 

 

 

http://www.discordapp.com/
http://www.discordapp.com/


 

Kuinka hyödynnän Discordia työssäni? 

Discord on yksi kommunikaatioväline monien joukossa. Sen etuja ovat mm. maksuttomuus, selkeys 

sekä mahdollisuus toimia anonyymisti nimimerkillä. Palvelimelle voi luoda kätevästi teksti- ja 

puhekanavia eri teemojen mukaisesti. Palvelimen jäsenille voi antaa eri rooleja ja hallinnoida näin eri 

käyttäjäryhmiä. Tästä on hyötyä mm. silloin, kun halutaan tiettyjen kanavien näkyvän vain tietyille 

käyttäjäryhmille. Discord on tuttu sovellus erityisesti nuorten keskuudessa, joten heille suunnatussa 

toiminnassa discord voi olla ”matalan kynnyksen toiminta-alusta”. Kun olet kerran luonut palvelimen 

ja jakanut käyttäjille sen linkin, on heillä pääsy palvelimelle milloin tahansa, eikä sinun tarvitse luoda 

uutta linkkiä jokaista palaveria tai tapaamista varten.  

• Onko sinulla valmis ystävätoiminnan ryhmä, jonka jäsenet ovat tiedossa? 

o Luo palvelin ja nimeä se ryhmän mukaan.  

o Luo palvelimelle tekstikanavia ryhmän tarpeiden mukaisesti tai voitte sopia niistä 

yhdessä jäsenten kanssa.  

o jaa jäsenille esim. sähköpostitse linkki palvelimelle ja ohjeet Discordiin kirjautumista 

varten.  

o Voitte keskustella teksti- ja puhekanavilla joko sovittuna aikana tai jäsenet voivat käydä 

kommentoimassa teemoja tekstikanavilla itselleen sopivina aikoina. 

o Kun ryhmän jäsenet ovat entuudestaan tunnettuja ja kyseessä on ns. suljettu ryhmä, ei 

useinkaan ole tarpeen rajata käyttäjien mahdollisuuksia käyttää tekstikanavia.  

 

• Haluatko perustaa uuden avoimen keskusteluryhmän? 

o Luo palvelin ja nimeä se toimintaryhmän mukaan.  

o Luo palvelimelle tekstikanavia ryhmän tarpeiden mukaisesti. 

o Suunnittele ryhmälle mainos aivan samoin kuin olisit perustamassa kasvokkain 

kokoontuvaa ryhmää. Kerro, kenelle ryhmä on suunnattu ja mikä on ryhmän teema.  

o Kun kyseessä on käyttäjäkunta, jolle Discord ei ole tuttu entuudestaan, kannattaa kerätä 

ilmoittautumiset ryhmään esim. sähköpostitse. Ilmoittautuneille lähetetään linkki 

ryhmään sekä ohjeet Discordiin kirjautumista varten.  

o Vaikka Discord olisi tuttu kohderyhmälle (esim. nuoret), on harkittava tarkkaan 

halutaanko linkkiä jakaa julkisesti. Kun linkki on julkinen, voi kuka tahansa linkin löytävä 

liittyä ryhmään ja valitettavasti on myös niitä, jotka haluavat ainoastaan häiriköidä 

erilaisissa some-ryhmissä. Ilmoittautumisten kerääminen on yksi vaihtoehto varmistaa, 

että mukaan saadaan oikeaa kohderyhmää. Mikäli ilmoittautumisia ei haluta kerätä, 

kannattaa palvelinta markkinoida hallitusti esim. verkostoja hyödyntämällä.  

 

• Ryhmän toiminta Discordissa 

 

o Ryhmä voi käyttää Discordia vapaasti kommunikointivälineenä esim. Whatsapp-

ryhmän tapaan, jolloin toiminta-aikoja ei tarvitse erikseen rajata tai tiedottaa. 

Tämä käytänne sopii hyvin erilaisille vakiintuneille ja suljetuille ryhmille. Tähän 

jatkuvaan kommunikointiin käytetään tekstikanavia, joita voidaan teemoitella 

tarpeen mukaisesti. Ryhmä voi myös sopia tiettyjä kokoontumisaikoja, jolloin 

kaikki ovat yhtä aikaa palvelimella. Tällöin voidaan käyttää yhteistä puhekanavaa 

ja lisäksi tekstikanavia.  

 



o Kasvokkaista ryhmätoimintaa ja kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään yleensä 

säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa. Samoin kannattaa toimia myös 

Discordissa. Ryhmälle informoidaan kokoontumisajat ja käytössä voivat olla sekä 

puhe- että tekstikanavat. Ohjaajien rooli on myös sama kuin kasvokkaisissa 

ryhmissä: Motivoida, ohjata keskustelua ja tarvittaessa jakaa puheenvuoroja.  

Teemat voidaan ilmoittaa etukäteen jo ryhmän mainoksessa, jos se on 

mahdollista, tai niistä voidaan sopia yhdessä ryhmän kanssa aina edellisellä 

tapaamisella. Ryhmään voidaan kutsua myös vierailijoita, jotka ”alustavat” 

teemaa ennen yhteistä keskustelua. Näissä ryhmätapaamisissa kannattaa käyttää 

puhekanavaa, mutta myös yksi tekstikanava kannattaa aina olla käytössä. Voi olla, 

että osallistujalla ei ole mikrofonia tai hän ei halua puhua mikrofoniin. 

Ohjaajia/vetäjiä on hyvä olla aina kaksi, jotta toinen voi keskittyä seuraamaan 

tekstikanavaa.  

Kun tapaaminen päättyy, säädetään palvelimen jäsenten käyttöoikeudet 

sellaisiksi, etteivät he pääse kirjoittamaan tekstikanaville.  

 

Huomioitavia asioista, kun perustat Discord -palvelimen 

• Mille kohderyhmälle ja mitä tarkoitusta varten haluat Discord-ryhmän perustaa? Suunnittele 

ryhmän mainos ja tiedotuskanavat sen mukaisesti.  

• Ketkä vastaavat Discord-tapaamisten vetämisestä? Jos on tarkoitus, että vastuussa ovat 

vapaaehtoiset, perusta ensimmäiseksi palvelin heitä varten. Näin he pääsevät turvallisesti 

harjoittelemaan alustan käyttöä ja voitte myös suunnitella tapaamisten sisältöjä ja 

aikatauluja Discordissa.  

• Palvelimelle kannattaa aina luoda säännöt, jotka voivat yksinkertaisuudessaan olla 

seuraavat: Käytetään asiallista kieltä, kunnioitetaan muita palvelimen jäseniä, ei jaeta 

palvelimella mitään henkilötietoja tai muuta yksityisyydensuojaa rikkovaa tietoa.  

• Jos discord ei ole kohderyhmälle ennestään tuttu, kannattaa luoda palvelimelle ”tekninen 

tuki” -tekstikanava, jonne käyttäjät voivat kirjoittaa sovellukseen käyttöön liittyviä 

kysymyksiä.  

• Erilaiset käyttäjäryhmät ja roolit: Kannattaa luoda palvelimelle oma käyttäjäryhmä ainakin 

vetäjiä/ohjaaija varten ja antaa heille mahdollisimman laajat käyttöoikeudet kaikkiin 

asetuksiin. Ohjaajat voi erottaa omalla värillä muista käyttäjistä. Kannattaa myös sopia siitä, 

millaista nimimerkkiä ohjaajat käyttävät. Olisi hyvä, että heidän nimimerkistään selviäisi 

ainakin etunimi ja organisaatio/hanke esim. Mirja / Punainen Risti.  

• Palvelimen/ryhmän jäsenten oikeuksia kannattaa rajoittaa ainakin siltä osin, että saavatko 

he liittää palvelimelle kuvia tai jakaa palvelimen kutsulinkkiä vapaasti eteenpäin.  

 

Huom! Jos haluat liittyä Punaisen Ristin työntekijöiden yhteiselle testialustalle, niin sen linkki on 

tässä alla. Pidämme siellä sovittuina aikoina palavereja liittyen discordin hyödyntämiseen ja 

jaamme vinkkejä puolin ja toisin: https://discord.gg/4PPs79g 

 

 

 

https://discord.gg/4PPs79g


Discord haltuun: Harjoituksia sovelluksen käytön opetteluun  

1. Katso ohjevideo discordin perusteisiin: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=979&v=lxoStgVNl3E&feature=emb_title 

2. Luo itsellesi käyttäjätunnus discordiin tai jos sinulla on jo sellainen, kirjaudu sisään.  

3. Luo uusi palvelin klikkaamalla vasemmalta +-painiketta. Keksi palvelimelle nimi.  

4. Luo Palvelimellesi vähintään kolme tekstikanavaa. Anna yhdelle kanavalle nimeksi ”säännöt” 

ja kirjoita sinne muutama sääntö.  

5. Luo myös yksi puhekanava ja nimeä se haluamallasi tavalla.  

6. Mene palvelimen asetuksiin ja luo uusi rooli nimellä ”ohjaajat”. Valitse roolille haluamasi väri 

ja anna sille kaikki mahdolliset käyttöoikeudet palvelimen asetuksiin. Valitse myös ”Näytä 

roolin omaavat jäsenet erillään muista online-jäsenistä”.  

7. Luo myös käyttäjärooli ”vapaaehtoinen” ja anna tälle roolille ainakin käyttöoikeudet lukea 

kanavia ja kirjoittaa niille. Tutustu eri oikeuksiin ja pohdi, millaisia oikeuksia tällä 

käyttäjäryhmällä olisi hyvä olla.  

 

Esimerkkiohjeet discord-palvelimelle liittymiseksi. Voit käyttää näitä kun kutsut jäseniä omalle 
palvelimellesi. Täydennä ohjeita oman palvelimesi mukaisesti (katso punaiset tekstit).  
  
Huom! Sovellus toimii varmimmin Google Chrome-selaimessa, kun taas Explorerin ja Edgen kanssa 
on ollut ongelmia erityisesti puhekanavan käytössä. 
 
1.Klikkaa palvelimelle vievää linkkiä: (Liitä tähän palvelimesi linkki.) 
Valitse ”hyväksy kutsu”. 
  
2. Luo itsellesi käyttäjänimi. Tämä on siis nimimerkki, joka näkyy, kun olet mukana keskusteluissa. 
Voit toimia ryhmässä anonyymisti nimimerkillä tai halutessasi esim. etunimellä tai koko nimelläsi. 
  
3. Luo itsellesi käyttäjätunnus, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. Käyttäjätunnuksen 
luomiseksi sinun tulee antaa toimiva sähköpostiosoite sekä luoda salasana. Muistathan laittaa 
salasanan itsellesi muistiin. 
  
4. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuslinkin, jonka kautta pääset ryhmään. Jatkossa 
voit kirjautua Discord-alustalla toimivaan verkkoryhmään sähköpostiosoitteella ja luomallasi 
salasanalla osoitteessa www.discordapp.com => login/avaa.    
5. Sovellus saattaa ehdottaa, että lataat sen suoraan koneellesi/puhelimeesi. Tämä ei ole 
välttämätöntä, mutta helpottaa sovelluksen käyttöä jatkossa. Kun sovellus on ladattuna koneellesi ja 
olet antanut käyttäjätunnuksen ja salasanan niin, sinun ei tarvitse kirjautua joka kerta uudelleen.    
  
6. Kun olet päässyt Discord-sovellukseen, ruudun vasemmassa näkyy tämän palvelimen kuvake. 
(tähän voit vielä kirjoittaa minkä nimisestä palvelimesta on kysymys ja vaikka kuvailla kuvakettakin 

😊 ). klikkaa sitä. Oikealla näet kaikki  muut palvelimelle kirjautuneet henkilöt. Keskellä on iso 
tekstikenttä, jossa voidaan käydä keskustelua kirjoittamalla. Vasemmassa laidassa on lista puhe- ja 
tekstikanavista. Tekstikanavien alla on puhekanava, jota tarvitset osallistuaksesi keskusteluun. Kun 
haluat liittyä puhekanavalle klikkaa kohtaa – Yleinen -.Tekstikanavalla keskustellaan kirjoittamalla 
tekstikenttään ja puhekanavalla keskustellaan puhumalla.  
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=979&v=lxoStgVNl3E&feature=emb_title
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.discordapp.com%2F&data=02%7C01%7C%7C4ff3b628eb434af8e64408d7d157489c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208045123337676&sdata=k1bCFqNZ3Dfdl3gnJq%2FoU9FGkbDU0%2FwjvUgLVm1mJZs%3D&reserved=0


7. Discordista kirjaudutaan ulos vasemmasta alalaidasta löytyvän rattaan kuvan kautta (kuulokkeiden 
kuvakkeen vieressä). Klikkaa rattaan kuvaa, ja valitse kirjaudu ulos. Palkkia joutuu vierittämään 
alaspäin, että kirjaudu ulos -teksti tulee näkyviin. 
  
  
  
  
 

Ohjeistuksen koonnut Anja Saksola 

anja.saksola@redcross.fi / p. 040 702 9706 

Saa laittaa viestiä tai soittaa, jos herää kysymyksiä       

 

 

 

mailto:anja.saksola@redcross.fi

