Televisio ampumaradan majalle
Ostimme television 600€ alehintaan ja television seinätelineen verkkokauppa.com nettisivustolta 20.5.2016
Ylistaron Metsästysseuran ampumajaoston tilillä. Posti toi ostetut paketit kotiinkuljetuksena pakettiautolla
järvirannan ampumaradan mökille 25.5.2016. Purimme ostetut paketit ja kiinnitimme television seinätelineen
sekä television ampumaradan mökin seinään 29.5.2016. Samana päivänä kohdistimme television oikeaan
asentoon, niin että mökin televisiotilasta näkee joka paikasta televisiota katsoa hyvin. Asensimme myös
televisioon kanavat, kellonajan sekä päivämäärän. Näin olimme saaneet suoritettua televisio ampumaradan
majalle projektin päätökseen.
Hankkeesta hyötyi lopulta kaikki Ylistaron Metsästysseuran ampumajaoston nuoret, nyt saamme katsoa
televisiota vapaa-aikanamme niin paljon kuin haluamme. Televisiota pystymme käyttämään hyödyksi meidän
nuorten valmennuksessa. Harjoitusiltojen ja haulikkoleirien iltoina voimme nyt katsoa isosta näytöstä meidän
ammuntaa ja kuunnella valmentajien kommentointia meidän sen päivän haulikkoammunnan suorituksesta.
Televisiota voi nyt käyttää hyödyksi Ylistaron Metsästysseuran ampumajaosto ja Ylistaron kilpaveljien
suunnistusjaosto kilpailujen järjestämisessä. Kilpailuissa voidaan tietokoneen välityksellä laittaa kilpailun
väliaikatuloksia näkyville isolle televisiolle reaaliajassa, näin kilpailussa olevat kilpailijat voivat kahviossa ollessa
katsoa sen hetkisiä tuloksia televisiosta suorana. Lisäksi tästä televisiosta hyötyvät ampumajaoston vanhemmat
jäsenet, Ylistaron Metsästysseuran kaikki jäsenet jotka tarvitsevat jollain tapaa vuoden aikana ampumaradan
mökkiä. Ylistaron Metsästysseuran eri koirajaostot, nyt he voivat kans laittaa kilpailujensa väliaikatulokset tai
lopulliset tulokset näkyville television ruutuun. Lisäksi he voivat näyttää koirakokeissa jotain television kanavaa
kilpaijoille viihdykkeenä kun heillä on kahviossa vapaata aikaa.
Television seinätelineen kiinnittäminen seinän tukeviin runkopuihin oli meidän mielestä aika vaikea homma ja
pelkäsimme enimmäkseen, että olemme tekemässä seinään ylimääräisiä reikiä ennen kuin osumme seinän
runkopuihin. Osuttuamme kumminkin seinän runkotolppiin tekemättä yhtäkään turhaa reikää, olimme näin
ollen päässeet vaikeimman ja kovimman työn ylitse. Nyt oli enää helpompi osuus jäljellä, kun tarvitsi enää
ruuviilla kiristää television seinätelinettä tukevammin seinän runkotolppiin kiinni. Television asentaminen
seinätelineeseen ei ollut kovinkaan vaikea homma koska television takana oli ainoastaan yhdet paikat mihinkä
seinäteline tuli ruuvata kiinni. Television kohdistaminen kahviotilaan oli ihan helppo homma kanssa, kun meitä
oli paikanpäällä viisi nuorta henkilöä. Asetuimme joukolla eripuolelle kahviotilaa istumaan ja yksi meistä
käänteli televisiota aina sinne mihinkä me muut käskimme kääntämään televisiota. Näin saimme asetettua
television oikeahan asentoon mihinkä me halusimme ja lähes kaikkialta kahviosta oli näin ollen hyvä katsoa
televisiota. Laitoimme television kaukosäätimeen paristot paikoilleen, otimme televisiopaketista television
sähköjohdon pois ja laitoimme sen television taakse paikoilleen. Tämän jälkeen tutustuimme lukemalla
television käyttöohjeisiin. Television käyttöohjeisiin tutustuttua, käynnistimme television. Televisio kanavien
asentaminen ohjatulla asentamisella ei ollut myöskään meille vaikea homma, eikä niin ollut päivämäärän ja
kellonajan asentaminenkaan. Meitä nuoria oli projektia toteuttamassa 5 henkilöä.
Kesän aikana televisiota on käytetty paljon kisojen aikana reaaliaikaisten tuloksien esittämisessä kilpailijoille
kun he ovat olleet kahvilla. Kisoissa kilpailijoiden kahvilla ollessa televisiosta on myös näytetty kilpailijoille
esim. yleisurheilun EM kilpailut, Jyväskylän MM rallia. Ylistaron Metsästysseuran ampumajaoston nuorten
kanssa olemme vapaa-aikana muutamia kertoja tänä kesänä oltu mökillä saunomassa ja sen päälle olemme
katsoneet elokuvia televisiosta. Lisäksi olemme nuorten kanssa katselleet mökin televisiosta omilla

videokameroilla kuvattuja harjoitusammuntavideoita itsestämme ja nähneet siinä isolta kuvaruudulta
paremmin oman ammunnan jälkikäteen. Ampumaradan mökkiä myös vuokrataan kaiken vuotta kaikenlaisia
tilaisuuksia varten ja sitä käyttää tämän lisäksi paljon alueella toimivat muut yhdistykset kokoontumispaikkana
kuten kyläyhdistykset. Nämä seikat jo antavat paljon tietoa kuinka tärkeä televisio oikein on ampumaradan
mökillä ja kuinka paljon arvoa se antaa mökin vuokraamista tai lainaamista ajatellen.
Olemme television hankkimisesta nähneet paljon hyötyä oman ammunnan kehittämisessä. Television hankinta
näin jälkikäteen on ollut meidän mielestä erittäin hyvä mauste mökin viihtyvyyden kannalta. Ennen televisiota
mökissä tuntu, että täältä puuttuu jotain tärkiää vielä. Tänä päivänä ajatellen, rakennus kuin rakennus ilman
televisiovarustusta on aika tyhjä.Sillä saa meidän mielestä luotua paljon viihtyvyyttä lisää mökkiin.
Jatkosuunnitelmista emme vielä osaa kertoa tässä vaiheessa mitään.
http://www.ylistaronmetsastysseura.fi/
http://www.ylistaronmetsastysseura.fi/Ampumarata.html

