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Suomalainen yritys 
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Palkittu Suomessa parhaana
digitaalisena oppimisratkaisuna

Kehitetty yhteistyössä oppimisen
asiantuntijoiden kanssa

Käytössä 11:ssa eri urheilulajissa

Käytössä yhteensä 4:ssä maassa

Yhtensä jo 60 000 käyttäjää 
kouluissa ja urheiluseuroissa,   

Suomessa ja ulkomailla



Esimerkkireferenssejä



Digitaalinen urheilijoiden kehittämisalusta

• Tukee urheilijalähtöisen valmennuskulttuurin rakentamista
• Huomioitu eri osapuolet ja urheilullisen elämän osa-alueet

• Oppimiskeskeinen valmentaminen
• Kehittymisen visualisointi datan avulla - keskiössä urheilijan itsereflektio

• Palautteen antaminen useasta eri näkökulmasta.



Säännöllisen itsereflektion vaikutus oppimiseen

“Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista
enemmän kuin mikään muu tekijä

oppimistilanteessa.”

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; 
Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

“Itseohjautuvuus tarkoittaa 
kykyä ja taitoa kuunnella 

itseään, asettaa toiminnalleen 
tavoitteita ja toimia niiden 

mukaisesti.”

(Urheilupsykologi Tuomas Grönman, 2013)

“Sillä, että opetustilanteeseen
sisällytetään jatkuvaa arviointia, 
on valtava merkitys oppimiseen” 

(Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)



Harjoiteltavat taidot

Lajitaidot

Psyyke

Fysiikka

Elämänhallintataidot KOKONAISVALTAINEN
URHEILIJA



Sisällöt

Lajiliitto/seura/joukkue/valmentaja voivat luoda omat sisällöt

Tarjolla myös valmista sisältöä:
- Maksuttomasti

- Maksullisesti 
- SportFocus on laatinut kuukauden mittaisia valmiita psyykkisen 

valmennuksen harjoitepaketteja eri teemoista. Näitä teemoja ovat:
- motivaatio ja tavoitteet

- keskittyminen

- itseluottamus sekä

- kilpailemisen taidot



”Minusta hyvä valmentaja on sellainen, joka kantaa kokonaisvaltaisen vastuun 
urheilijasta ihmisenä. Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa inspiroitumaan ja 
löytämään intohimon. Se ei tapahdu ylhäältä päin käskemällä, vaan tukemalla ja 

dialogia käymällä. Kun urheilija oppii tuntemaan itsensä, se kantaa elämässä vielä 
urheilu-uran jälkeenkin. Se on isoin asia, mitä urheilu voi ihmiselle antaa.”

Erkka Westerlund 
Suomen ammattivalmentajien puheenjohtaja 
Kaleva 17.12.2018



Valmentajan käyttöliittymä

1. Valmentajalla on oma 
käyttöliittymä, jossa hän voi 
käyttää Qridin eri toimintoja.

2. Urheilijat vastailevat 
itsearviointeihin, täyttävät 
päiväkirjaa tai kuittaavat 
harjoitteita tehdyiksi oman 
käyttöliittymänsä kautta.

3. Qridi kerää arviointidatan 
talteen ja antaa siitä erilaisia 
koosteita.



Urheilijan käyttöliittymä

1. Urheilijat käyttävät Qridiä
selaimen tai 
mobiilisovelluksen kautta. 

2. Kirjautuminen tapahtuu 
omilla Qridi-tunnuksilla, 
omalla sähköpostilla tai 
Google-tunnuksilla.

3. Mobiilisovellus lähettää 
push-notifikaatioita uusista 
avoimista arvioinneista.



Harjoitelistat



Harjoitelistat



Päiväkirjat



Arvioinnit



Pelaajakortti



Qridi Sport etävalmennuksessa

Itse- ja vertaisarvioinnit, valmentajan palaute

Päiväkirja

Harjoitteiden jakaminen

Vanhempien käyttöliittymä

Raportit ja urheilijaportfolio



Qridi Sport kokonaisuudessaan



Kimmo Koskenkorva

kimmo@qridi.fi

+358 40 5733 274

www.qridisport.fi

Kiitos!


