
Discordia messiin!

Mistä on kyse

Mitä tarvitset

•  Toimivan nettiyhteyden
•  Tietokoneen tai mikä 

tahansa älylaite, jossa on 
nettiyhteys. Puhelimellakin 
pärjää vallan mainiosti!

•  Ideoita alustavista kana-
vista ja ihmisistä, joita 
pyritään tavoittamaan

•  Digifasilitaattoreita 
(ainakin kaksi – digifasi-
litoiminen on yllättävän 
aikaavievää!)

ikuinen?

ilmaisversiossa max. 
300 hlö

Lopputulos: toimintaa 
digimaailmassa

Fakta

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys 
ry (Kakspy) on yksi Propellipäiden kumppaneista. 
Kakspyn tarvekartoituksessa ja kokeiluideoinnissa 
tuli esiin kaksi yhteen kietoutuvaa tarvetta: tarve 
yhteisille, digitaalisille, kehittämisfoorumeille ja tarve 
tutustua nuorten aikuisten arkeen, jotta järjestön 
toimintaa voitaisiin lähteä muotoilemaan myös heille 
sopivaksi ja kiinnostavaksi.

Discord-alusta oli jo hyvässä vauhdissa käytössä 
Kakspyn mediatalon käytössä, mutta muut hankkeet 
ja järjestön toimijat eivät sitä vielä tunteneet. Näinpä 
Discord-kokeiluun lähdettiin myös yhtenä esimerkkinä 
järjestön sisäisten hyvien käytäntöjen jakamisena.
 
Kakspy siirsi kokeilun myötä Kouvolan kulttuuripajan 
toimimaan Discordiin ja Whatsappiin. Tällä hetkellä 
Discordissa on käynnissä mm. useita, vertaisohjattuja, 
ryhmiä: Mieliryhmä (vertaistuellista keskustelua 
fiiliksistä), Dungeons&Dragons roolipeliryhmä, 
Tarinapaja (luovaa kirjoittamista) ja Liikuntakanava 
(treenivinkkejä ja inspiraatiota kotiurheiluun).



Discordia messiin!

Kenelle
Discord-alusta sopii kenelle tahansa tiimille, järjestölle tai toiminnalle, 
joiden toiminnan kohderyhmä sisältää erityisesti nuoria aikuisia ja nuoria 
(Discordin alaikäraja on 13 vuotta ja se on erityisen suosittu pelaajien 
joukossa). 

Hyvällä tuella ja fasilitoimisella sen käyttö sovellettavissa minkä tahansa 
kohderyhmän kanssa. Discordissa voi olla mukana anonyymisti, joten se 
sopii myös välineeksi sellaiseen toimintaan, jossa pohditaan, miten kynny-
stä toimintaan mukaan tulossa voisi madaltaa. Discordissa voi mm. vetää 
vertaisryhmiä. Virtuaaliset ohjeistukset ovat helposti toteutettavissa.

Discordin voi ottaa myös järjestön omaksi, sisäisen viestinnän välineeksi, 
käyttöön ja tutustua näin myös organisaation sisällä nuorten aikuisten maa-
ilmaan ja siellä käytössä oleviin välineisiin. Omakohtaisesta kokeilusta voi 
saada ideoita oman toiminnan kehittämiseen nuorten tarpeita vastaavaksi.

Näin sen teet

Luo alustava suunnitelmasi: miksi ja kenelle Discordin luot? Keitä tarvitset sen 
pyörittämiseen? Miltä ensimmäisen viikon ohjelma voisi näyttää (jätä ohjelmaan tilaa 
kokeiluille ja yllätyksille)?

Luo oma Discord-ryhmä: https://discordapp.com/ (lisäohjeita tähän mm. Verken sivuil-
la.: https://www.verke.org/material/viisi-vinkkia-discordin-kayttoon/)

Kutsu käyttäjiä mukaan jakamalla luomasi Discordin linkki olemassa olevissa some-ka-
navissasi ja nettisivuillasi.

Toivota uudet tulijat tervetulleeksi ja kerro heille, 
mikä Discord on ja mitä siellä tapahtuu.

Fasilitoi Discordiasi aktiivisesti. Voit käyttää apunasi näitä vinkkejä:  
Aloita joka viikko tai päivä tietyllä tervehdyksellä ja toimintakutsulla. Käytä apunasi 
kuvia, gifejä yms. visualistointeja. Ne tekevät keskustelusta leppoisampaa ja tempaa-
vat osallistujia mukaansa.

Vastaa kysymyksiin ripeästi ja ole aktiivisesti mukana keskusteluissa. Tämä vahvistaa 
kuulluksi tulemisen tunnetta alustalla.
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Discordia messiin!

Näin sen teet

Kokeile ennakkoluulottomasti! Jos joku asia ei toimi, ei se haittaa – testaa!  Tässä 
Kakspyltä muutama esimerkki, jotka voivat auttaa lähtemään liikkeelle:

Meemikanava, jossa jaetaan meemejä ja ilahdutetaan toisiaan niillä
Liikuntakanava, voi jakaa esim. treenivinkkejä ja kannustaa liikkumaan. Kanavalla 
voi jakaa esimerkiksi valokuvia tunnistamattomista kasveista lenkkipolultaan tai 
omia lenkkipäiväkirjoja – tai ihan mitä vaan liikkumiseen liittyvää!
Tarinageneraattori-kanava, jossa kirjoitetaan yhdessä tarinaa jatkaen aina edelli-
sen henkilön kirjoittamasta pätkästä eteenpäin
Taidekanava, jossa voi jakaa esim. omia piirustuksia tai kuvia muiden tekemästä 
taiteesta tai taidehaasteita ja kannustaa ihmisiä jakamaan töitään
Vertaistuelliset keskusteluryhmät
Videopelien pelaaminen yhdessä. Discord on erityisesti pelaajien suosiossa ja 
livestriimit yms ovat helposti siellä toteutettavissa
Somehaastekanava (Hyvä tapa osallistaa ihmisiä kokeilemaan ja heittäytymään)
Roolipelit (keskustelut ja pelaaminen)
Mitä vain muuta! Kokeile rohkeasti ja kysy osallistujilta, minkälaisia kanavia he 
toivovat! Toiminta voi olla mitä tahansa ruokaryhmistä neulomiskerhoon kohde-
ryhmän kiinnostuksen mukaan.
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JälkityötArviointi

•  Seuraa käyttäjälukuja ja sitä, mikä keskustelu 
saa mukaan ja mikä ei toimi

•  Tee suunnitelmia seuraavien viikkojen osalle ja 
varaudu aina heittämään jotain mukaan kes-
kusteluun myös lennosta

•  Viikko-ohjelman on tärkeä: porukkaa tietää olla 
paikalla milloin ja missä tapahtuu

•  Mikäli tarvitset lisää käyttäjiä, muista mainos-
taa Discordiasi ja tee selkeät ja helpot ohjeet 
kuinka liittyä mukaan. Tarjoa apua Discordin 
käyttöönotossa.

Seuraa ja arvioi 
Discord-alus-
talla olevien 
hyvinvoinnin 
kehittymistä esim. 
pikku kyselyillä 
tai vapaa-
muotoisimmilla 
keskusteluilla 
alustalla.

Discordia messiin!

Näin sen teet

Tutut ihmiset ja hyvä, helposti lähestyttävä, sisältö tukee osallistujia ylittämään sosi-
aalisia kynnyksiä myös somessa ja uskaltautumaan kirjoittamaan tai jakamaan omia 
kuvia, videoita tms. Kiinnitä siis erityishuomiota tuttuuden tunteen luomiseen. Tätä voi 
tehdä mm. luomalla ryhmään rutiineja ja rituaaleja. Muista, että olet itse mallintamassa 
omalla toiminnalla miten toimia Discordissa ja kannustamassa ihmisiä osallistumaan.

Määrittele milloin olette Discordissa paikalla ja ilmoita ne myös kävijöille
Sovi tiimissä, kuka on mihinkin aikaan Discordia fasilitoimassa, jotta siellä on aina 
sovittuna aikoina joku paikalla.

Automatisoi bottitili esim. poistamaan viestejä, jotka sisältävät asiatonta tekstiä tai 
vaikka vaan laittamaan tervehdysviesti aina kun uusi ihminen tulee sivulle.

Tsemppaa ja kannusta muita fasilitaattoreita -erityisesti vertaisohjaajia! Discordissa 
voi antaa “rooleja” kävijöille, jolloin heillä on laajemmat toimintaoikeudet.

Järjestä erilaisia tempauksia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta.

Luo mahdollisuuksia olla myös henkilökohtaisesti yhteydessä työntekijöihin ja 
 wfasilitaattoreihin.

Muista striimaus ja äänikanavat. Striimaus on hyvä keino yhteiseen tekemiseen ja 
yhteisöllisyyteen. Äänikanavat mahdollistavat keskustelun livenä.
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