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Selvitys kilpailunjärjestäjien näkemyksestä Kitun 

suurimpiin ongelmiin 
Kilpailutoimikunta teki kyselyn kilpailujärjestäjille suurimmista ongelmista Kitun kanssa. Kysely 

lähetettiin lokakuussa 2019 seitsemälle kilpailunjärjestäjälle. Tämän selvityksen pohjalta it-työryhmä 

esittää seuraavia toimenpiteitä. 

 

Suurimmat kipupisteet kilpailujärjestäjille olivat: 

1. Lähtölistojen järjestäminen ja luominen Kitussa 

Ratojen järjestäminen on työlästä, koska jokainen rivi pitää siirtää yksitellen. 

 

Toimenpide: Mahdollistetaan alustavan kisajärjestyksen tallentaminen ilman kellonaikoja. Tehdään 

muutos, jonka jälkeen ohjelma järjestää radat automaattisesti tallennuksen jälkeen, kun kellonajat 

on annettu. Muutetaan lähtölistanäkymää (Lähtölistat ---> katso ) ja poistetaan siitä virallisen nimen 

näkyminen ja lisätään tilalle rotu+kutsumanimi & ohjaaja+seura. 

2. Lähtöjärjestyksen arpominen 

Lähtöjärjestyksessä tulisi huomioida luokkien suoritusjärjestys ja ohjaajien useammat koirat. 

 

Toimenpide: Toteutetaan paremmin toimiva lähtöjärjestyksen arpominen, jossa arvonta huomioi 

saman ohjaajan useammat koirat saman luokan sisällä ja myös saman ohjaajan kisaamisen 

peräkkäisillä radoilla. Numerointi antaa ensin numerot saman luokan kaikkien starttien koirille ja 

siirtyy vasta sitten seuraavaan luokkaan. 

 

3. Anottujen kilpailujen järjestys epälooginen 

Eri näkymissä kilpailut alkavat vanhimmasta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä kilpailuja 

muokatessa. 

 

Toimenpide 1: Siilitä on tilattu kilpailujen järjestyksen muutos niin, että uusin kisa on ensimmäisenä. 

Toimenpidet 2: Toteutetaan toimenpiteen 1 jälkeen tarvittaessa paluu kilpailun korjaamisen jälkeen 

kilpailulistan edeltävään kohtaan. 
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4. Kilpailun anominen helppotoimisemmaksi 

Kilpailujen anomisessa joutuu tekemään ylimääräistä työtä päivämäärien syöttämisessä, 

kilpailujen järjestämisessä ja tuomarijaossa. Lisäksi anomisesta puuttuu selkä lisätietokenttä. 

Kilpailun tuomarit pitäisi olla mahdollista ilmoittaa joustavammin ja tuomarit pitäisi pystyä 

myös antamaan kilpailupäiväksi ilman tarkempaa määrittelyä. 

 

Toimenpide: Viilataan anomistoimintoa samalla, kun korjataan JSP- ja Games-kisojen anomista 

 

5. Maksaminen Kitussa 

Kilpailun ilmoittautumismaksuja pitäisi saada kerättyä kitussa ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Toimenpide: otetaan selvää miten maksaminen olisi mahdollista toteuttaa Kituun. Samaa 

ominaisuutta voisi käyttää muihinkin maksuihin.Todennäköisesti jokainen seura joutuu tekemään 

sopimuksen maksunvälittäjän kanssa. 

 

6. Toiveita Kisakalenteriin 

Kilpailukalenterissa luokat eivät ole aina loogisimmassa mahdollisessa järjestyksessä. 

Kalenteriin tarvitaan myös paikka linkille järjestäjän sivulle. Kilpailukalenteri pitäisi saada 

ajoissa näkyviin. 

 

Toimenpide: Kilpailukalenterin näkymää kehitetään informatiivisempaan ja kilpailunjärjestäjän 

kannalta selkeämpään suuntaan. 

7. Ulkomaalaiset 

Ulkomaalaisten kisaajien osalta on kaikenlaisia haasteita koiriin liittyen, kun koiran tietoja ei 

voi muuttaa muuten kuin kitu-tuessa. Haasteita aiheuttaa myös se, että Kitussa ei ole ohjeita 

kuin suomeksi. 

 

Toimenpide: Toteutetaan ulkomaalaisten kisaajien rekisteröityminen Kituun, jolloin ohjaajien ja 

koirien tiedot ovat hallittavissa. 

 

Mitä hyvää kitussa on (näitä ei kysytty, mutta kerron silti): 

1. Jälki-ilmon lisääminen seuran puolesta on todella helppoa ja nopeaa 

2. Kisan kopionti, kun tekee uutta kisa-anomusta on erittäin hyvä ominaisuus 

3. Lähtölistojen lataaminen ja tulosten lataaminen kitun ja tulosohjelman välillä on tehty helpoksi  

4. Helppo käyttöliittymä 
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