
ROTTISHOVIN HISTORIA 

(teksti Pentti Lehtinen, Hämeenlinna ja Elina Laaksonen, Lieto) 

 

Kantatilan lyhyt historia  

 

Isojaossa 16.8.1787 muodostettiin perinnetila Uusitalo N:o 11, Tammela Pääjärvi Portaankylä, 

yhteensä 478,26 ha. Tämä jaettiin vuonna 1821 kahteen osaan, josta Ulvia (128 ha) on pidettävä 

Rottishovin kantatilana. Ulvin tila myytiin 18.5.1906 Forssan Aktiebolaget Oy:lle 29000 mk:lla. 

Tilalla tälläkin hetkellä oleva päärakennus on valmistunut kahdessa osassa: Lounaaseen oleva puoli 

1870 ja koillispää 1891. Rakennuksessa sijaitsi vuosina 1926-1930 Tammelan kunnan Pääjärven 

kansakoulu. Rakennuksessa asui myöhemmin metsätyömiehiä perheineen 1970-luvulle asti. 

 

Piha-alueella sijaitsi myös päärakennusta suurempi talousrakennus, joka koostui navetasta, tallista, 

vajasta, lätistä ja kahdesta liiteristä. Näiden välissä, nykyisen sisääntuloportin kohdalla, oli ns. 

paakari-rakennus, joka purettiin vuonna 1938, ja sen paikalle rakennettiin Launosten Osuuskaupan 

kauppa-rakennus. 

 

Helmikuisena pakkasyöna (-25 C) 1956 työnjohtaja Aatu Rinteen pentujaan hoitamassa ollut koira 

kaatoi pentuetta lämmittävän lämpölampun, joka sytytti tulipalon. Tuli tuhosi sekä 

talousrakennuksen että kaupan. Päärakennus säästyi tulipalolta. 

 

 

Miten Rottishovi päätyi Suomen Rottweileryhdistykselle?  

Rottweilerlehdessä 2 / 1981 Olavi Pasanen kirjoittaa seuraavaa: 

 ”Arvoisa SRY -FRF r.y:n jäsen. Nyt tarvitsemme apuasi tositarkoituksessa. 

Tarvitsemme rahaa ja Sinun osuutesi on tärkeä tässä meidän suurhankkeessamme sata 

(100) markkaa. (Enemmänkin saa lahjoittaa). Olemme kauan haaveilleet ja hakeneet 

paikkaa ja mökkiä, jossa voisimme järjestää kesäleirimme, viikonloppukurssimme, 

koulutuskurssimme jne. Tämän tarpeen olemme todenneet todelliseksi tarpeeksi jo 

pitkän aikaa. Asia ei ole vielä edistynyt, osittain uskonpuutteenkin vuoksi. Eihän 

sellaista kuitenkaan saisi rottweilereiden keskuudessa esiintyä! Paikankin tai 

sanokaamme toivotun sijaitipaikan, olemme jo löytäneet. Sen on sijaittava jossakin 

Forssan – Urjalan seudulla, jotta Pori – Tampere – Hämeenlinna – Turku - Helsinki 

olisivat sopivan etäisyyden päässä.” 

SRY valtuutti Pentti Lehtisen etsimään SRY:lle sopivaa leiripaikkaa. Syksyllä 1981 Oy Finlayson 

Ab ilmoitti lehti-ilmoituksella haluavansa myydä yhtiölle tarpeettomia kiinteistöjä. SRY teki 50000 

mk:n tarjouksen Ulvin metsäkämpän ja sitä ympäröivän 1 hehtaarin maa-alueen ostamisesta. Myyjä 

hyväksyi tarjouksemme, mutta koska tarkistusmittaus osoitti, että hehtaarimme sisälsi rakennusten 

pohja-alan ja pienen pihapiirin lisäksi runsaasti yleisessä käytössä olevaa tienpohjaa, korotimme 

tarjoustamme 10000 mk:lla lisähehtaarin ostamiseksi. Myyjä hyväksyi myös lisätarjouksemme. 

Toukokuun 28. Päivänä 1982 päivätyllä kauppakirjalla määräala siirtyi SRY:n omistukseen. 

Omaksi tilaksi Rottishovi lohkottiin 19. toukokuuta 1983. (Rottishovi RN:o 22:1) 



Vuoden 1982 aikana ryhdyttiin rakennusta remontoimaan sekä kalustamaan leireily kuntoon. 

Tässäkin asiassa tarvittiin jäsenten apua, joilta pyydettiin mm. kalusteita sekä rakennustarvikkeita. 

SRY:n hallitus nimesi rakennustoimikunnan: Ilpo Kallio, Tuomo Lovén ja Mauri Hankonen. 

Rakennustoimikunta antoi kiinteistölle työnimen - Rottishowi. Ensimmäiset yleiset talkoot pidettiin 

22.8.1982. Silloin jäsenistöä oli runsaasti läsnä mm. alueilta Helsinki, Turku, Riihimäki ja 

Hämeenlinna. Ensitalkoissa tehtiin sisällä pääasiassa purkutöitä ja ulkona kunnostettiin ulkoalueita, 

siivottiin kellareita ja vajoja, rapsuteltiin ja maalattiin ulkoikkunoita ja ovia. Viikonloppuisin 

jatkettiin töitä ja saatiin kuntoon mm. toimistohuone eteistiloineen. Toiset yleiset talkoot pidettiin 

2.10.1982, jolloin päätyräystäiden tuulilaudat uusittiin, ulkoikkunapinnat rapsutettiin ja 

pohjamaalattiin ullakon ikkunoita lukuun ottamatta loppuun. Sisällä maalattiin emännänhuonetta. 

Rakennustoimikunta jatkoi töitä sinnikkäästi. Vuorossa oli ulkoseinien levytystä, lämpöeristystä, 

lattioiden paikkausta puretuilta osin, pintojen maalausta, keittiön kunnostusta sekä tarjoiluaukon 

tekoa, särkyneiden ikkunoiden kunnostusta, piipun muurausta ym. Paljon oli tehtävää, mitä tuo 

kolmikko organisoi ja ahkerat jäsenet toteuttivat. Rahainkeruu oli aktiivisesti päällä koko 

kunnostuksen ajan. Talkoot jatkuivat pitkälle vielä vuoteen 1983. 

Rottishovi otettiin hyvin vastaan. Siellä järjestettiin alusta alkaen leirejä, kursseja ja kokeita. 

Ensimmäiset Rottishovissa järjestetyt Kellokisat pidettiin jo vuonna 1984. Suuremmille 

koulutusleireille, joita Rottishovissa tuohon aikaan järjestettiin, osallistui yli 80 henkeä. Leireillä 

paitsi koulutettiin koiria, vietettiin myös yhteistä aikaa saunomalla, pelailemalla, erilaisin leikein ja 

tietysti myös iltanuotioin. Tuohon aikaan alaosastot järjestivät heinäkuussa peräti kolme viikon 

leiriä perättäisin viikoin; Turku, Tampere ja Helsinki. Sitkeimmät koirakot osallistuivat kaikille 

leireille.  

Saadaksemme suuremman harjoituskentän SRY osti 29. joulukuuta 1992 yhden hehtaarin lisämaata, 

josta omistaja oli hakannut puuston. Määräala maksoi 20000 mk. 

 

Talkootyötä 

Jotta Rottishovi pysyi kunnossa, tuli sitä koko ajan huoltaa ja kunnostaa. Niinpä alaosastot ottivat 

kunnostustöistä vastuun ja jokainen alaosasto vuorollaan vastasi talkootöistä. Näissä talkootöissä 

huolehdittiin Rottishovin kunnollisesta siivouksesta sekä pienemmistä ja vähän suuremmistakin 

remontointitarpeista. On vaihdettu lattiapäällystettä, paneloitu seiniä, rakennettu kerrossänkyjä, 

siivottu kaappeja ja nurkkia. 1997 suoritettiin yksi tärkeä urakka, grillikatoksen rakentaminen. 

Katoksen rakentamistyön organisoi turkulainen Sirkka Lempinen, joka tunnetusti oli yksi 

Rottishovin suojelijoista sekä kehittäjistä. Sirkka myös itse leireillä nautti leirinuotiosta ja sen 

ääressä lauletuista nuotiolauluista. Aiemmin nuotion asemaa ajoi kaivonrengas, jonka ympärille oli 

asetettu kiviä ja tukkeja istumapaikoiksi. Nyt oli aika saada paikalle kunnollinen grillikatos. Töitä 

tehtiin useampi viikonloppu ja lopulta saatiin pystyyn nykyinen grillikatos, jonka suojissa nyt 

kelpaa iltaa viettää vähän huonommassakin kelissä. 

Rottishovi sai päänsä päälle uuden katon 2000-luvulla. Kattoremonttiin tarvittavat varat kerättiin 

samoin kuten Rottishovin ostoon ja remontointiin tarvittavat varat, eli jäsenistöltä tulevin 

lahjoituksin.  

Saunaa on kunnostettu pariin otteeseen, joista viimeisin kunnostustyö tehtiin vuonna 2016 kevään 

talkoissa. Saunan hirsiseinien sisällä on otettu monet löylyt, välillä hieman kovemmatkin. Monet 



keskustelut on saunalla käyty, siitä onko koivukimppu vihta vai vasta. Lisämukavuutta saunalle toi 

uusi 2014 rakennettu nykyaikainen biohuussi.  

Koulutuskenttänä alkuun toimi rakennuksen edustalla oleva nurmialue. Pian kävi kuitenkin 

selväksi, ettei tuo nurmialue ollut riittävä varsinkaan kilpailujen tottelevaisuuskenttänä. Sen vuoksi 

raivattiin alueen toiseen laitaan tottelevaisuuskentälle sopivat alue. Suunnitelmat nurmikentästä 

vaihtuivat hiekkakenttään ja niin rakennettiin hiekkapohjainen tottelevaisuuskenttä. Jokin virhe 

kentän suunnittelussa kuitenkin kävi, koska hiekan seasta alkoi nousta isoja kiviä ja lisäksi kasvusto 

pyrki pohjan läpi. Pian todettiin, että kenttä ei ole riittävän kelvollinen. Kenttää yritettiin kunnostaa, 

huonolla menestyksellä. Edelleen kenttä on sorapohjainen ja vailla täyttä käyttöä.  

Rottishovi ei ole nykymukavuuksilla varusteltu leiripaikka. Sieltä puuttuvat sisävessat, suihkut ja 

ilmastointi. Kuka niitä kaipaa, kun vastineeksi saadaan, huippu mukava leiripaikka, jossa aikaa voi 

viettää hieman suuremmallakin joukolla. Aamu vierähtää yöksi ennen kuin huomaatkaan. Hyvässä 

porukassa on mukava treenata koiria ja istua iltaa pidemmällekin yöhön. Keittiössä on hyvät 

kokkausmahdollisuudet isollekin porukalle ja saunaan mahtuu yhtä aikaa parikymmentä henkeä. 

Pihasta alkaa hyvä ulkoilulenkki ja koirien uimapaikallekaan ei ole autolla pitkä matka.  

 

Antoisia leirejä toivottaa SRY 

 


