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Kynä ja 
paperi jäi, 
kun Eljas 
tuli
Somerolainen Kyösti Kuivala on käyttänyt 
Eläkeliiton jäsenrekisteriä, Eljasta, yli kaksi vuotta. 
Hän kehuu sitä käteväksi.

– K un minä tulin mukaan, niin Some-
rolla toimittiin kynä ja paperi -peri-

aatteella, Eläkeliiton Someron yhdistyksen jä-
senrekisterinhoitaja Kyösti Kuivala muistelee.

Hän kehuu Eljaksen hyviä ohjeita. Kun alkaa 
jotain tekemään, niin saa selviä ohjeita. Tähdet 
näyttävät, mitkä tiedot on pakko laittaa.

– Kun tulee uusi jäsen, jäsenyys on tosi no-
pea perustaa. Sitten voi laittaa jäsenmaksulas-
kun ja muut mahdolliset aineistot menemään.

Kuivala työskenteli tietokoneohjelmien pa-

rissa jo työelämässä ollessaan. Eljas ei eroa lo-
giikaltaan muista Windows-ohjelmista.

– Ajatustapa on tullut tutuksi. Nämä ovat 
ihmisten tekemiä, ei sen kummempia, Kuiva-
la arvioi.

Kaikille tietokonemaailma ei ole yhtä tut-
tua, mutta Kuivala vakuuttaa, että Eljaksen 
kanssa kyllä pärjää, kun miettii ja rupeaa te-
kemään. Kyllä se siitä selviää.

Somerolla Eljasta on hyödynnetty jäsen-
laskutuksissa. Sähköposteja on lähetetty ja 

Kyösti Kuivala 
pitää Eljasta 

kätevänä.

tekstiviestejäkin testattu. Kuivala uskoo nii-
den olevan tulevaisuutta, kun sähköpostien ja 
kännyköiden määrä kasvaa jäsenistössä.

– Jos joku arkailee, niin en näe Eljaksessa 
mitään sellaista, ettei tavallisella maalaisjär-
jellä pärjäisi, Kuivala miettii.

Lisätietoja: www.elakeliitto.fi/eljas

Teksti: Vesa Toikka
Kuva: Kyösti Kuivalan arkisto

 
KUTSU Eläkeliiton 
valtakunnallinen golf-
mestaruuskilpailu 2022

Iitti Golf Niskaportissa (Iitintie 684,  
47400 Kausala) sunnuntaina 31.  
heinäkuuta 2022.
Harjoituskierros lauantaina 30.  
heinäkuuta 2022.
 
Sunnuntaina 31. heinäkuuta 2022 
Yhteislähtö klo 10:00. Kilpailuinfo Niska-
portin klubilla klo 9:30.

Harjoituskierrokset lauantaina 30. hei-
näkuuta 2022 
Harjoituskierroshinta 30 € / 18 R. 
Mahdollista pelata harjoituskierros myös 
25.–30.7.
Pelimuoto: pistebogey HCP + lyöntipe-
li SCR 
Sarjat:  PB naiset yli 70 v., punainen tii
PB naiset, alle 70 v., punainen tii   
PB miehet yli 70 v., punainen tii
PB miehet alle 70 v., keltainen tii
LP SCR naiset, punainen tii  
LP SCR miehet, keltainen tii 
Yhdistysten välinen joukkuekilpailu, 
tuloksista parhaat (1 + 2)
Kilpailumaksu: 65 € / pelaaja, Iitti Golf 
Oy:n pelioikeudella 30 €. Suoritettava 22. 
heinäkuuta 2022 mennessä: kauppa.iitti-
golf.com / pyydä lasku caddiemaster@iit-
tigolf.com. Maksu sisältää greenfeen, ran-
gepoletin + kisamaksun, tulospalvelun ja 

lounaan kisan jälkeen. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 22. hei-
näkuuta 2022 klo 12.00 mennessä Golf 
Gamebookissa / www.iittigolf.com tai 
caddiemaster@iittigolf.com tai  
p. 029 170 0757 
Lähtöajat: nähtävillä alkaen 29. heinäkuu-
ta 2022 klo 12.00.
Pelaajatiedot: nimi, golfseura, tasoitus, 
golfauton tarve (autoja rajoitetusti) ja Elä-
keliiton yhdistys.
Majoitusta: golfkentän lähialueelta elä-
keliittolaisille tarjoavat Hotel Radalla Re-
sort p. 0440 667053 / info@radallaresort.fi 
sekä Lomakivi Oy p. 040 534 0755 / info@
lomakivi.fi.
Tervetuloa pelaamaan Iitti Golf 
Niskaporttiin!
Eläkeliiton Päijät-Hämeen piiri 
Eläkeliiton Iitin yhdistys


