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Mikä on 
Discord?

• Discord on keskustelualusta, jossa voit 
keskustella toisten kanssa kirjoittamalla chatissa
tai äänen/videoyhteyden välityksellä. 

• Discordin käyttö on ilmaista.

• Discordissa on mahdollista lähettää myös 
yksityisviestejä.

• Discordia voi käyttää tietokoneella joko 
selaimessa tai tietokoneelle ladattuna 
sovelluksena (suositeltavaa etenkin, jos aiot 
käyttää Discordia säännöllisesti). 

• Puhelimelle Discord-sovelluksen voi ladata 
Google Play -kaupasta.



Tarvitset:

• Tietokoneen tai älypuhelimen, jossa on 
internetyhteys. 

• Jos haluat osallistua keskusteluun 
puhumalla ja näyttämällä videokuvaa, 
tarvitset myös kuulokemikrofonin ja 
webkameran (eivät sisälly kaikkiin 
laitteisiin). 



Tietokoneella



Palvelimelle 
liittyminen selaimessa
1. Klikkaa saamaasi Discord-linkkiä.

2. Hyväksy kutsu.

3. Valitse itsellesi käyttäjänimi.

4. Hyväksy Discordin palveluehdot.

5. Anna syntymäaikasi (käyttäjän tulee olla yli 13-
vuotias).

6. Seuraavaksi Discord ehdottaa ”Rekisteröi tilisi”. 
Halutessasi voit rekisteröidä tilin tai ohittaa 
ehdotuksen klikkaamalla ilmoitusikkunan ”ohi”. 



Discord-sovelluksen 
lataaminen tietokoneelle

Halutessasi voit ladata Discord-sovelluksen laitteellesi 
osoitteesta www.discord.com.

1. Mene osoitteeseen www.discord.com

2. Valitse etusivulta Lataa.

3. Latausikkuna aukeaa, valitse Tallenna tiedosto.

4. Latauksen valmistuttua löydät sen selaimestasi 
riippuen joko ruudun alareunasta tai ruudun oikeasta 
yläkulmasta. 

5. Valitse Discord.Setup. ja Avaa tiedosto

6. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo 
tunnukset.

Lataukset-ikoni näyttää tältä:



Käyttäjätunnuksen 
rekisteröiminen
Jos rekisteröit Discord-käyttäjätunnuksen, voit kirjautua 
tulevaisuudessa sisään samalla nimimerkillä. Pääset 
muokkaamaan vanhoja kommenttejasi, ja voit tallentaa itseäsi 
kiinnostavia Discord-palvelimia ja lisätä kavereita.

Rekisteröityäksesi tarvitset sähköpostiosoitteen, itse keksityn 
nimimerkin sekä salasanan. Rekisteröinti pitää vielä myöhemmin 
vahvistaa sähköpostiin tulevan linkin kautta.

1. Valitse käyttäjänimi.

2. Hyväksy palveluehdot.

3. Anna syntymäaikasi (käyttäjän tulee olla yli 13-vuotias).



Discordissa
toimiminen

Sen jälkeen, kun olet liittynyt palvelimelle esim. liittymislinkkiä käyttäen, se löytyy 
vasemmasta reunasta.

1. Valitse palvelin, jolle tahdot liittyä.

2. Ruudun vasemmalla puolella näet käytössä olevat teksti- ja puhekanavat (esim. 
yleinen, aiheen vierestä, odotustila). Liity kanavalle klikkaamalla.

• Tekstikanavilla näet ruudun alaosassa kommenttipalkin, johon 
kirjoittamalla voit liittyä keskusteluun.

• Puhekanaville liittyessäsi sinun pitää antaa Discordille oikeus käyttää 
mikrofonia ja halutessasi kameraa. Voit myös liittyä vain kuuntelemaan 
ja kirjoittaa omat kommenttisi tekstikanavalle. 

• Mikrofoni on mykistettynä, kun ikonin päällä näkyy punainen 
viiva. 

• Voit poistua puhekanavalta painamalla ikonista, jossa on luurin 
kuva ja rasti (Disconnect)

Kanavat ovat yleensä julkisia, jolloin kaikki pääsevät lukemaan niille 
kirjoitettuja asioita tai liittymään keskusteluun. Keskustelut jäävät näkyviin, 
ellei niitä poisteta. Ethän siis kirjoita kanavalle henkilökohtaisia asioita, joita 
et halua toisten näkevän!



Palvelimet löytyvät täältä



Puhelimella



Lataa ilmainen Discord-
sovellus Google Play -kaupasta

1. Mene osoitteeseen www.discord.com (voit myös mennä 
suoraan Google Play -kauppaan)

2. Klikkaa Lataa Google Play -kaupasta > Siirryt Play-kauppaan. 

• Play-kaupassa Discord on nimellä ”Discord – Talk, Video Chat & 
Hang Out with Friends”.

3. Klikkaa Asenna. Odota, että sovellus on asentunut ja klikkaa 
sitten Avaa.

4. Jos sinulla ei ole vielä Discord-tunnuksia, klikkaa Rekisteröidy. 
Jos sinulla on jo tunnukset, klikkaa Kirjaudu sisään.



Rekisteröityminen

Rekisteröityä voi puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella.

1. Täytä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

• Jos rekisteröidyt puhelinnumerolla, sinulle lähetetään tekstiviestitse 
vahvistuskoodi, jolla voit vahvistaa rekisteröitymisen. > Kirjoita kuusinumeroinen 
vahvistuskoodi sille varattuun kenttään.

2. Valitse käyttäjänimi, joka näkyy toisille (voit muokata nimeä myöhemmin) sekä 
salasana.

3. Anna syntymäaika ja hyväksy Discordin palveluehdot.

4. Klikkaa Luo tili.

”Onko sinulla kutsu” -kohdasta pääset liittymään palvelimelle, jolle olet saanut linkin.



Teksti- ja puhekanavat

• Discord-palvelimella on erilaisia teksti- ja 
puhekanavia. Käytössä olevat kanavat näet 
klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa 
ikonia, jossa on kolme viivaa. 

• Kanavat ovat yleensä julkisia, jolloin kaikki 
pääsevät lukemaan niille kirjoitettuja asioita tai 
liittymään keskusteluun. Keskustelut jäävät 
näkyviin, ellei niitä poisteta. Ethän siis kirjoita 
kanavalle henkilökohtaisia asioita, joita et halua 
toisten näkevän!



Uloskirjautuminen

Jos haluat kirjautua ulos Discordista:

1. Klikkaa ensin ikonia vasemmassa yläkulmassa. 
Valikkonäkymä ilmestyy näkyviin. 

2. Klikkaa oikeassa alakulmassa näkyvää kuvaketta 
(oma kuvakkeesi, jonka ulkoasua pääset 
halutessasi vaihtamaan). Pääset 
käyttäjäasetuksiin. 

3. Klikkaa oikeassa yläkulmassa näkyvää ikonia, 
jossa on nuolen ja neliön kuva > kirjaudu ulos.



Lisää ohjeita 
Discordin
käyttöön

• www.kuulu.fi/blogi/discord-virtaviivainen-
puheviestintapalvelu/

• www.youtube.com/watch?v=BA_d2cdbGWc

• https://support.discord.com/hc/en-us
(englanniksi)

http://www.kuulu.fi/blogi/discord-virtaviivainen-puheviestintapalvelu/
http://www.youtube.com/watch?v=BA_d2cdbGWc
https://support.discord.com/hc/en-us

