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1. Termistö
1.1.KITU 1.0, vanha KITU, KITU vanha
Vuoden 2017 loppuun asti käytössä oleva kilpailu- ja tulosjärjestelmä, joka löytyy [1] osoitteesta http://palvelut.agilityliitto.fi/ilmo/?kalenteri=1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.KITU 2.0, uusi KITU, KITU uusi
Vuonna 2018 käyttöön tuleva kilpailu- ja tulosjärjestelmä joka löytyy [1] osoitteesta https://kitu.agilityliitto.fi
Kilpailu- ja tulosjärjestelmä on SAGI:n ylläpitämä sivusto. Kilpailijat voivat selata kilpailukalenteria ja ilmoittautua kilpailuihin. Seurat voivat anoa [2] ja hallita seuransa
kilpailuja, ottaa ilmoittautujalistan kilpailupaikan tulosohjelmaa varten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.Tulosohjelma
Moni seura käyttää kilpailuissaan tietokoneelle asennettavaa tulosohjelmaa, josta saatavat tulostiedostot on perinteisesti lähetetty sähköisenä SAGI:n toimistolle.
Kyseinen ohjelma ei ole SAGI:n omistama tai hallinnoima vaan se kuuluu kolmannelle osapuolelle. KITU 2.0: n ja tulosohjelman välille on kuitenkin tulossa rajapinta,
jonka ansiosta SAGI:n kilpailu- ja tulosjärjestelmä sekä kolmannen osapuolen tulosohjelma voivat ”keskustella” keskenään paremmin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.Suomisport
Olympiakomitean omistama järjestelmä, joka toimii [1] osoitteessa https://suomisport.fi. SAGI myy A-, B1- ja B2 kilpailulisenssejä, C-harrastajalisenssejä sekä
Sporttiturva-vakuutusta järjestelmän kautta [1]. Käytä KITU 2.0: ssa käyttäjätunnuksena omaa sportti-ID:täsi sekä samaa sähköpostiosoitetta, jota käytät
Suomisportissa. Suomisportiin ei ole pysyvää salasanaa vaan sinun tulee tilata jokaisella kirjautumiskerralla kertakäyttöinen salasana – seuraa Suomisportin sivuilla
olevia ohjeita.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.5.Seuratunnukset
Seuratoimintojen ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2017 loppupuolella. Seuralle ei tule enää yleistä seuratunnusta, vaan seuran käyttäjäoikeudet liitetään
yksittäisten henkilöiden omaan käyttäjätiliin.
Esimerkiksi Annukka Agilitaaja voi saada seuransa Suomen Nopeimmat Aksaajat ry:ltä oikeuden anoa kilpailuja seuransa nimissä. Tarmo Tosifanille voidaan puolestaan
myöntää Suomen Nopeimmat Aksaajat ry:n oikeus lähettää kilpailujen sähköisiä tulostiedostoa SAGI:lle. Onni Osaajalle voidaan myöntää Suomen Nopeimmat
Aksaajat ry:n oikeus näihin molempiin toimintoihin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] ohjeen kirjoitushetkellä 28.12.2017
[2] 19.12.2017 julkaistu versio on ensimmäinen laatuaan. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja uusista julkaistuista toiminnoista ilmoitetaan KITUn etusivulla.
Esimerkiksi seuratoimintojen puoli julkaistaan vuoden 2017 loppupuolella. Tämän ohjeistuksen viimeisellä sivulla on listaus toiminnoista, joita on suunniteltu
toteutettavaksi järjestelmään tulevaisuudessa.
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2. KITU 2.0 järjestelmän käyttöönotto
Järjestelmän käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen.
Tietosuojasyistä emme voineet siirtää vanhasta KITUsta esimerkiksi salasanoja.
Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä sähköpostitse kitu@agilityliitto.fi tai jemina.immonen@agilityliitto.fi

Sivuston kävijämäärästä johtuen sivusto saattaa toimia hitaasti. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että rekisteröitymisen jälkeen ei tule välittömästi tunnuksesi
aktivointilinkin sisältävää sähköpostiviestiä tai rekisteröitymisen jälkeen kirjautumisessa on viivettä.

Oletko täysin uuden lisenssin haltija? Tieto ostosta ei päivity Suomisportista välittömästi, mutta järjestelmämme hakee automaattisesti päivän aikana
muutaman kerran uusien lisenssien tietoja. Tämän vuoksi viive lisenssin ostossa ja rekisteröitymisen mahdollisuudessa saattaa olla useita tunteja. Ota yhteyttä
kitu@agilityliitto.fi mikäli asiasi on kiireellinen. Otathan kuitenkin huomioon, että toimistomme on suljettuna esimerkiksi viikonloppuisin ja pyhinä.
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2.1.

Rekisteröityminen

Valitse etusivulta ”kirjaudu sisään”
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Valitse aukeavasta ikkunasta ”Ei ole vielä tiliä? Rekisteröidy tästä.”
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Täytä tietosi.
•
•
•
•

Käyttäjänimi: sportti-ID:si
Sähköposti: Suomisportissa käyttämä
sähköpostiosoitteesi (tämä on tärkeä!)
Salasana: keksi uusi salasana tätä järjestelmää
varten.
Uuden salasanan vahvistus: kirjoita salasana
uudelleen

Vinkki! Vahvaan salasanaan suositellaan laitettavaksi
isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Kirjainkoko on
salasanakentässä tärkeä!
Onko sportti-ID tai Suomisportissa käyttämäsi
sähköpostiosoite unohtunut? Kirjaudu tilillesi

Saat sähköpostiisi käyttäjätilin aktivoimisviestin noin kymmenen minuutin sisällä. Klikkaa sähköpostissa saamaasi linkkiä rekisteröinnin viimeistelyä varten ja voit
tämän jälkeen kirjautua sisään.
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2.2.

Kirjautuminen

Olethan rekisteröitynyt järjestelmään ennen kirjautumista?

Valitse etusivulta ”kirjaudu sisään”
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Täytä aukeavaan ikkunaan sportti-ID:si sekä rekisteröitymisessä valitsemasi salasana – huomaa, että salasanan kirjainkoko on merkitsevä.
Klikkaa nappulaa ”kirjaudu sisään”.
Valitsemalla ”muista minut” aktiiviseksi selain muistaa kirjautumisesi ja pääset seuraavalla käyttökerralla (samalla laitteella) automaattisesti
sisään.
Unohtuiko salasana? Voit resetoida salasanasi ja lähettää uuden valitsemalla ”Unohtuiko salasana? Tilaa uusi tästä.” Resetointilinkki lähetetään
sähköpostilla rekisteröitymisessä käyttämääsi sähköpostiin – siis samaan, jota käytät myös Suomisportissa.
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3. Omien/ohjaamien koirien tiedot
3.1.

Uuden koiran lisääminen

Tässä ohjeessa käydään läpi, miten järjestelmään lisätään aivan uusi koira – sellainen, jonka tietoja ei oltu syötetty vanhaan KITUun. Tällaisia koiria voi olla
mm. ensimmäistä kertaa kilpaileva koira tai sellainen, joka halutaan lisätä järjestelmään, vaikka se ei olisi vielä kisaikäinen.
Valitse ylänavigaatiosta Käyttäjätili -> Koirat
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Klikkaa nappulaa ”Tuo koiran tiedot”

Syötä koiran rekisteröintinumero, klikkaa ”Tuo”-nappulaa
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Lisää koiran kutsumanimi, omistajan nimi ja kokoluokka. Klikkaa ”Tallenna”.
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3.1.1. Koiran tietojen tuomiseen liittyviä vinkkejä:
1. Kokoluokan valinta, tapaus 1: Koira ei ole ennen kilpaillut. Omistaja epäilee, että koira on pikkumini tai pikkumaksi, mutta koiralla ei ole
mittaustodistusta
a. Laita koiran kokoluokaksi pikkumini- tai pikkumaksi. Ilmoita koira kilpailuihin pikkusäkäluokkaan halutessasi. Kilpailupaikalla osta koiralle kilpailukirja
ja tuomari mittaa koiran kilpailukirjan vahvistamista varten.
i. Jos koira todetaan selkeäksi pikkuminiksi tai -maksiksi – koira saa kilpailla kyseisessä kilpailussa pikkusäkäluokassa. Omistajalla on 6kk aikaa
käyttää koira mittaustilaisuudessa, jossa vahvistetaan sen säkäluokka.
ii. Jos koira todetaan selkeäksi miniksi tai maksiksi – koira ei saa kilpailla kyseisessä kilpailussa pikkusäkäluokassa ja omistaja ei saa jatkossa
ilmoittaa koiraa pikkusäkäluokkaan. Omistajalla on 6kk aikaa käyttää koira mittaustilaisuudessa, jossa vahvistetaan sen säkäluokka.
1. Aiheettomasti pikkusäkäluokassa kilpailevan koiran pikkusäkäluokasta saadut tulokset mitätöidään jälkikäteen.
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4. Kilpailun tietojen katsominen, kilpailuihin ilmoittautuminen
4.1.

Kilpailun tietojen katsominen

Mene kilpailukalenteriin ja klikkaa haluamasi kilpailun kohdalta – tiedot avautuvat sen alle.
Vinkki! Voit valita toisen ajanjakson vaihtamalla ylös vuoden ja kuukauden. Tämän jälkeen saat näkyville seuraavan kahden kuukauden kilpailut. Jos
syötät tiedoiksi esimerkiksi ”2018, tammikuu” saat esille listana kaikki 2018 tammikuun ja helmikuun kilpailut.
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4.2.

Kilpailuihin ilmoittautuminen

KITU 2.0: ssa voi ilmoittautua 1.1.2018 jälkeen oleviin kilpailuihin. Sitä ennen oleviin kilpailuihin ilmoittaudutaan KITU 1.0: n kautta.
Huom! Järjestelmämme hakee Suomisportista ajantasaisen lisenssiostojen raportin muutaman tunnin välein. Tämän muutaman tunnin aikana et voi
ilmoittautua kyseisen lisenssikauden kilpailuihin.

Klikkaa ”ilmoittaudu” nappulaa haluamasi kilpailun kohdalta.
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Valitse startit joihin haluat osallistua.
Vinkki! Klikkaamalla pyöreää ”i”-ikonia saat esille kilpailuun liittyviä tietoja.
Näitä on esimerkiksi tilinumero johon maksu suoritetaan, viitenumero ja
startin hinta.
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Valitse koira jonka haluat ilmoittaa. Listauksessa näkyy omistamasi ja
ohjaamasi koirat.

Vinkki! Näet alhaalta ilmoittautumisen ”aikajanan”.
Vihreä pallo ilmoittaa, että tiedot kyseisellä sivulla on ok. Tumman harmaa pallo kertoo, että
olet kyseisessä kohdassa juuri nyt. Punainen pallo ilmoittaa, että tiedot kyseissä kohdassa
ovat puutteelliset – palaa kohtaan ja tarkista syöttämäsi tiedot.
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Näet yhteenvedon starteista, joihin olet koiraa ilmoittamassa.
Käy verkkopankissa maksamassa starttisi, syötä arkistointitunnus,
maksettu summa ja lahjakorttien summa.
Huomioi, että seuroilla on erilaisia porrastettuja maksuja (esim.
ohjaajan koiramäärään tai ilmoittautumispäivämäärään
perustuvia) ja liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytössä. Nämä tiedot
saat kilpailun tiedoista ja järjestävältä seuralta.
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Valitse kilpailukutsun lähetystapa ja vastaanottaja. Voit jättää tässä vaiheessa kilpailun järjestäjälle viestin. Tässä voit ilmoittaa esimerkiksi ensimmäistä kertaa
kilpailevasta koirasta, joka tulee mitata kilpailupaikalla.
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Yhteenveto ilmoittautumisestasi. Tarkista,
että tiedot ovat oikein ja valitse ”tallenna”.
Ohjeiden luomishetkellä ilmoittautumisesta
ei tule sähköpostivahvistusta eikä
vahvistusta näe omista tiedoista. Nämä
asiat korjataan seuraavassa
järjestelmäpäivityksessä, pahoittelemme
asiasta aiheutuvaa haittaa.
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5. 1.1.2018 kansallisen pikkusäkäluokan lisääminen koiran tietoihin
Emme voi antaa koiranomistajille lupaa vaihtaa itse koiransa koko- tai tasoluokkaa. Olemme muuten tilanteessa jossa henkilöt voivat vapaasti ja aiheetta vaihtaa
koirillensa pikkukokoluokan ja ilmoittautua väärin perustein näihin luokkiin.
Toistaiseksi pikkuluokan koirat tulee ilmoittaa KITU-järjestelmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jemina.immonen@agilityliitto.fi.
Laita viestiin:
•
•
•

Koiran rekisterinumero (tekstinä viestiin)
Koiran virallinen nimi (tekstinä viestiin)
Kopio mittaustodistuksesta (liitteenä)

Otsikoi viestisi esim. ”Koiran tietoihin pikkumini”, ”Koiran tietoihin pikkumaksi” – siis jotain, josta tulee heti selville, että viesti koskee koiran kokotietojen päivitystä.
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6. Omien tietojen katsominen, lisääminen ja muokkaaminen
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7. Usein kysytyt kysymykset
Yritin lisätä koiraani järjestelmään, mutta sain virheilmoituksen ”koira löytyy jo järjestelmästä”. Koiraa ei kuitenkaan näy omissa tiedoissani, mitä teen?
Koirien tietoja on tuotu vanhasta KITUsta. Siirrossa on saattanut tapahtua virhe, jossa koiralle ei ole jäänyt omistaja- tai ohjaajatietoja. Lähetä sähköpostia
osoitteeseen kitu@agilityliitto.fi. Kerro viestissäsi nimesi, sportti-ID:si, koirasi virallinen nimi ja rekisterinumero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yritän lisätä uutta koiraa, joka ei ole ennen kilpaillut. Järjestelmä ei anna tehdä lisäystä, mitä teen?
Järjestelmä hakee Kennelliiton tietokannasta koiran tietoja. Rajapinta järjestelmän ja Kennelliiton välillä saattaa olla hetkellisesti alhaalla. Odota hetki ja yritä
uudelleen. Lähetä sähköpostia osoitteeseen kitu@agilityliitto.fi. Kerro viestissäsi nimesi, sportti-ID:si, koirasi virallinen nimi ja rekisterinumero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yritän rekisteröityä järjestelmään ensimmäistä kertaa, mutta saan virheviestin ”sportti-ID on jo järjestelmässä”. Mitä teen?
Tarkista, että sportti-ID:si on oikein ja käyttämäsi sähköposti on sama, jolla olet rekisteröitynyt Suomisportiin. Järjestelmämme ei tunnista välittömästi, mikäli olet juuri
ennen rekisteröitymisyritystä vaihtanut Suomisportiin sähköpostin.
1. Sportti-ID ja sähköposti on sama kuin Suomisportissa, rekisteröityminen ei silti onnistu: lähetä sähköpostia osoitteeseen kitu@agilityliitto.fi. Kerro viestissäsi
nimesi ja sportti-ID:si.
2. Vaihdoit sähköpostiosoitteen Suomisportissa juuri ennen rekisteröitymisyritystä: odota hetki. Järjestelmämme hakee taustalla päivitetyn osoitteen tietoa. Ota
yhteyttä kitu@agilityliitto.fi mikäli asiasi on kiireellinen. Otathan kuitenkin huomioon, että toimistomme on suljettuna esimerkiksi viikonloppuisin ja pyhinä.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yritin kirjautua järjestelmään, mutta saan virheviestin ”Kirjautuminen epäonnistui! Tarkista tunnuksesi ja salasanasi ja yritä uudelleen.”. Mitä teen?
Olethan rekisteröitynyt järjestelmään ensin?
1. Ei, en ole rekisteröitynyt: rekisteröidy järjestelmään ensin
2. Kyllä, olen rekisteröitynyt viimeisen vuorokauden aikana: sivuston kävijämäärästä johtuen sivusto saattaa toimia hitaasti. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että
rekisteröitymisen jälkeen ei tule välittömästi tunnuksesi aktivointilinkin sisältävää sähköpostiviestiä tai rekisteröitymisen jälkeen kirjautumisessa on viivettä.
3. Kyllä, olen rekisteröitynyt yli vuorokausi sitten: Ota yhteyttä kitu@agilityliitto.fi mikäli asiasi on kiireellinen. Otathan kuitenkin huomioon, että toimistomme
on suljettuna esimerkiksi viikonloppuisin ja pyhinä.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onko minulle laitettu seuran käyttöoikeuksia?
Voit tarkistaa asian osoitteesta https://kitu.agilityliitto.fi/#/authorize-test [1]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yritän ilmoittautua kilpailuihin, mutta ilmoittautumisen lopussa saan virheviestin, että lisenssini ei ole voimassa. Mitä teen?
Koska hankit lisenssin? Huomioi, että et voi ilmoittautua seuraavan vuoden kilpailuihin, jos lisenssisi sille vuodelle ei ole voimassa.
1. Viimeisen muutaman tunnin sisällä: Järjestelmä hakee Suomisportista automaattisesti tiedon lisenssiostoista muutaman tunnin välein. Hakua ei ole tässä
tapauksessa vielä tehty, odota hetki. Jos asiasi on kiireellinen lähetä sähköpostia osoitteeseen kitu@agilityliitto.fi . Mainitse viestissäsi sportti-ID:si.
2. Yli vuorokausi sitten: Lähetä sähköpostia osoitteeseen kitu@agilityliitto.fi . Mainitse viestissäsi sportti-ID:si.
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8. Tulevia toimintoja
Toimintoja ei ole listattu ilmestymisjärjestyksessä. Arvioitu julkaisuaika on kirjoitettu toiminnon perään, jos se on tiedossa.
Lisätietoja tulevista toiminnoista kirjataan myöhemmin enemmän.

Seuroille
•
•
•

Seurojen käyttöoikeuksia yksittäisille henkilöille (joulukuu 2017 – tammikuu 2018)
Kilpailujen anominen (joulukuu 2017 – tammikuu 2018)
Kilpailutietojen käsittely (joulukuu 2017 – tammikuu 2018)
o Esim. yhteystietojen muutos

Kilpailijoille
•
•
•
•
•
•

Sähköinen kilpailukirja
Mittaustilaisuudessa saatu mittaustulos koiran tietoihin – myös pikkusäkäluokat
”Ilmoittautuminen suunnitteilla, muistuta”-vaihtoehto kilpailuihin
Maksunappula ilmoittautumisen yhteyteen
Omien ilmoittautumisten tarkastaminen
Ilmoittautumisesta ”ilmoittautuminen vastaanotettu” sähköpostiviesti

Tuomareille
•
•

Tuomarikalenteri
Mahdollisuus hyväksyä/hylätä tuomarointikutsuja
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