
Discord -sovelluksen käytöstä
Tämä dokumentti koostuu pääasiassa linkeistä Discordin omille, eng-

lanninkielisille käyttäjätukisivuille. Linkatut tukiartikkelit ja asioiden käsitte-
lyjärjestys on pyritty valikoimaan niin, että ne vastaisivat vertaistoimintaan
osallistuvan henkilön tarpeita. Vaikka joukossa on linkkejä monia eri ver-
sioita koskeviin ohjeisiin, on tämän tekstin ensimmäinen versio kirjoitettu
lähinnä PC -käyttäjän näkökulmasta.

Mikäli sinulla on Discordin käytön kanssa vaikeuksia, jotka eivät alla
olevilla ohjeilla ratkea, voit ottaa yhteyttä ASYn hanketyöntekijöihin Anssi
Ovaskaiseen (anssi.ovaskainen@asy.fi) ja Emmi Varikseen
(emmi.varis@asy.fi). Kaikki tähän dokumenttiin liittyvät kommentit ja kysy-
mykset voi lähettää Anssi Ovaskaiselle.

1 Käyttöönotto

Discordia voi käyttää joko selaimella, työpöytäsovelluksella tai puhelimel-
la. Järjestelmävaatimukset voi nähdä täältä, ja työpöytäversion asennus-
ohjeisiin pääsee tästä.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä on luotava käyttäjätili. Mikäli
et jostain syystä ehtinyt käyttää tilin luomisen yhteydessä saamaasi vah-
vistussähköpostia, voit tilata uuden vahvistuspostin.

2 Käyttäjäkohtaisia asetuksia

Seuraavassa esitellään joitakin käyttäjäkohtaisia asetuksia, joita voi halu-
tessaan säätää sitten, kun on kirjautunut sisään:

• Käyttäjäkuvan ja käyttäjänimen muokkaaminen

• Jos sinulla on älylaite käytössäsi, voit ottaa kaksivaiheisen toden-
nuksen käyttöön

• Voit rajata sitä, kenen yksityisviesteinä lähettämiä kuvia voidaan sen-
suroida automaattisesti

• Voit rajata sitä, kuka voi lisätä sinut kaveriksi

• Voit rajoittaa sitä, kuinka paljon Discord kerää sinusta tietoa

• Mobiiliversioissa käytössä olevat ilmoitusasetukset
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• Käyttöliittymän ulkomuotoa voi muokata

• Käyttöliittymän kielen vaihtaminen

• Työpöytäsovelluksen automaattisen käynnistyksen estäminen

• Paikallaolosymbolin muuttaminen

3 Palvelimelle liittyminen

Kun sovellus on toiminnassa, käyttäjätili on luotu ja asetuksiin tutustuttu,
on aika liittyä sille serverille, jolle sait kutsulinkin. Ohjeet siihen löytyvät
täältä.

4 Palvelinkohtaiset käyttäjäasetukset

Seuraavassa esitellään asetuksia, jotka ovat palvelinkohtaisia:

• Palvelinkohtaisen nimimerkin muuttaminen

• Palvelimella tapahtuviin asioihin liittyvien ilmoitusten mukauttami-
nen

• Kuinka estetään ilmoitukset viesteistä, jotka on osoitettu kaikille kir-
joittamalla viestin alkuun @everyone

• Mobiiliversioissa käytössä olevat ilmoitusasetukset

• Voit tarvittaessa estää samalla palvelimella olevien lähettämät yksi-
tyisviestit

5 Tekstikeskustelu

Perusohjeet tekstikeskusteluun osallistumiselle löytyvät täältä. Lähetettyjä
viestejä voi editoida jälkeenpäin.

Lisäksi mainittakoon, että mikäli haluat osoittaa julkisesti näkyvän vies-
tin jollekin tietylle palvelimella olevalle henkilölle, voit tehdä sen kirjoitta-
malla viestikentään @henkilö. (Eli at-merkki ja heti perään henkilön nimi-
merkki). Samalla tapaa voit osoittaa viestisi myös esimerkiksi moderaat-
toreiksi merkityille käyttäjille.
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Jos joku on maininnut sinut tai käyttäjäroolisi (esim. "Ylläpito"ja "Mode-
raattorit"ovat rooleja), nämä viestit näkyvät chatissa korostettuina. Lisäksi
niitä pääsee katsomaan jälkeenpäin klikkaamalla oikeassa yläkulmassa
olevaa @ -kuvaketta.

Jos haluat lähettää jollekin palvelimella olevalle henkilölle yksityisvies-
tin, se onnistuu oikeaklikkaamalla henkilön nimeä oikeanpuolimmaisesta
listasta ja valitsemalla vaihtoehdon "Viesti". Yksityisiä keskusteluja pää-
see tarkastelemaan klikkaamalla ikkunan vasemmassa yläkulmassa ole-
vaa Discord -kuvaketta.

6 Uloskirjautuminen

Discordista voi kirjautua ulos käyttäjävalikon kautta. Toinen vaihtoehto on
yksinkertaisesti sulkea Discord -sovellus.

Se, mitä ei suositella, on palvelinvalikosta löytyvän "Poistu palvelimel-
ta-kohdan klikkaaminen, koska tällöin joutuisit hankkimaan uuden kutsu-
linkin palvelimelle. Toisin sanoen palvelimelta poistumista kannattaa käyt-
tää vain niissä tilanteissa, joissa ei halua myöhemmin palata palvelimelle
takaisin.
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