
Discordin käyttöönotto: 
 
Discordia voi käyttää selaimessa, sen voi ladata tietokoneen työpöydälle tai sen voi ladata 
myös puhelimeen. Se kuitenkin toimii parhaiten tietokoneella. 
 
Mene Discordin sivuille osoitteeseen: https://discordapp.com/ 
 
Rekisteröidy Discordin käyttäjäksi painamalla etusivulla oikealla yläreunassa olevaa 
Login/Kirjaudu sisään painiketta ja sieltä painamalla näkymän Login painikkeen alla olevaa 
Register/Rekisteröidy painiketta. 
 

 
 
Rekisteröitymisen voi myös tehdä etusivulla olevan “Avaa Discord selaimessasi”/“Open 
Discord in your browser” napin kautta. Nappia painamalla pääset näkymään, missä Discord 
pyytää sinulta käyttäjänimeä. Keksi itsellesi jokin mukava käyttäjänimi ja hyväksy Discordin 
palveluehdot ja tietosuojakäytänteet. Tätä kautta pääset Discordin käyttäjän näkymään, 
missä Discord pyytää sinua rekisteröitymään käyttäjäksi, että saat käyttäjän itsellesi.  
 
 
Tehtyäsi rekisteröitymisen, klikkaa tätä linkkiä: https://discord.gg/6bNDkf3 ja pääset 
JAMKOn serverille. Kanavalle liittyessäsi pääset tekstikanavalle # säännöt-rules, missä 
sinulle kerrotaan serverin säännöt. Jotta saat koko serverin näkyville ja käyttöösi, pitää sinun 
hyväksyä JAMKOn asettamat säännöt painamalla alinta  vihreätä “check” merkkiä, joka on 
korostettu sinisellä värillä ja jonka vieressä on numero.  

https://discordapp.com/


 
 
Nyt sinulla on JAMKOn serveri käytössäsi! 
 
Näkymä näyttää kutakuinkin tältä:  

 
 

1. Vasemmalla näet serverin tekstikanavat (merkitty # merkillä) ja puhekanavat 
(merkitty ääni ikonilla). channel-information tekstikanavalta löydät kanavien 
merkityksiä. Tekstikanavilla voi esimerkiksi jutella eri aiheista tai kysyä peliseuraa.  



 
Puhekanaville voi liittyä yksinkertaisesti klikkaamalla puhekanavaa vasemmalla 
olevasta listasta. Liittyessäsi puhekanavalle sinun ikonisi siirtyy puhekanavan alle. 

Puhelusta voi poistua klikkaamalla “Voice Connected” sanojen vieressä olevasta 
ikonista, missä on rasti sekä puhelin. Puhekanaville voi myös striimata oman näytön 
näkymää painamalla “Go Live” painamalla.  

 
 
 
 

2. Näkymässä oikealla näet kaikki serverillä olevat henkilöt. Käyttäjien kohdalta myös 
näkee, mitä käyttäjä esimerkiksi sillä hetkellä pelaa (Asetuksista tämän voi muuttaa 
halutessaan omalla kohdalla). Klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä käyttäjän päällä 
pääset muun muassa näkemään heidän profiilinsa, voit laittaa heille yksityisviestiä, 
soittaa heille tai jopa säädellä käyttäjän äänenvoimakkuutta. Omaa nimeä painamalla 
oikealla hiiren näppäimellä voit vaihtaa oman nimesi serverillä.  

 



 
 

3. Käyttäjän näkymän vasemmalla on kaikki serverit, missä olet mukana. Klikkaamalla 
serverin ikonia oikealla näppäimellä, pääset esimerkiksi mykistämään serverin tai voit 
lähteä serveriltä. Tätä kautta voi myös muuttaa oman nimensä serverillä. 
Klikkaamalla Discordin logoa vasemmalla yläreunassa pääset näkemään kaikki 
kaverisi ja yksityisviestisi. Tätä kautta pääsee myös hyväksymään kaveripyyntöjä ja 
lisäämään kavereita.  

 
 
 

4. Käyttäjän asetuksiin pääset käsiksi painamalla teksti- ja puhekanavien alla olevan 
käyttäjänimesi vieressä olevaa ratasta. Oman nimesi vierestä löytyy myös kaksi 
muuta ikonia, joista voit mykistää itsesi tai puhekanavan, missä olet. 

 
Asetuksista voit esimerkiksi muuttaa omia tilin asetuksia, ääni- ja videoasetuksia, 
näkymän ulkonäköä ja ilmoitusasetuksia.  


