
HOPEA- JA KULTA-
SEPÄT

Kuvassa on suullisen tiedon 

mukaan Kantolan 

kultasepänliikkeen 

henkilökuntaa. 

K.H.Renlundin museo. 



KULTA JA HOPEA OVAT YLIMUISTOISISTA 

AJOISTA ASTI ASKARRUTTANEET IHMISTEN 

MIELIKUVITUSTA JA USEIN RATKAISEVASTI VAIKUTTANEET 

NIIN VALTAKUNTIEN KUIN YKSITYISTEN KOHTALOIHIN.  

KULTA ON OLLUT JA ON EDELLEEN  

IHMISEN KALLISARVOISINTA OMAISUUTTA JA SAMALLA 

MUUN OMAISUUDEN ARVOMITTA, MUTTA SEN ARVON 

KORKEUDEN VUOKSI ON SITÄ YLEENSÄ 

KÄYTETTY AINOASTAAN PIENEMPIIN 

IHMISEN RUUMISTA KAUNISTAVIIN KORUESINEISIIN, 

JOTA VASTOIN HOPEA, VAIKKA SILLÄKIN ON 

VERRATEN KORKEA ARVO, EI KUITENKAAN OLE 

NIIN KALLISTA, ETTEI SITÄ OLISI VOITU KÄYTTÄÄ  

SUUREMPIIN KORUESINEIHIN JA PÖYTÄKALUSTOIHIN. 

Prof. Alvar Renqvist Uusi Suomi -lehdessä 29.12.1935



Kaupungin perustamisen aikoihin kulta-
sepillä ei ollut omaa ammattikuntalai-
tosta Kokkolassa, vaan he saivat kirjansa
pääsääntöisesti joko Turusta tai Vaasas-
ta. Kultaseppien elannon saanti ei ollut
1600- ja 1700-luvuilla helppoa ja moni
heistä ajautui velkoihin.

Hän osti vuonna 1660 tontin Kokkolasta, 
mutta joutui sen myymään, sillä oli ajau-
tunut velkoihin. Vuonna 1664 hänet maini-
taan tuomiokirjoissa, sillä hän sekaantui
Henrik Puroisen ja Karin Kangarin keski-
näiseen tappeluun. Puroinen joutui kor-
vaamaan kultasepälle rikkoutuneista ikku-
noista korvausta. Simon Jonsson mainitaan
lisäksi vielä kahinassa, johon joutui kulta-
seppä Johan Erikssonin kanssa Bastuhol-
menissa.

KOKKOLALAISIA HOPEA- JA KULTASEPPIÄ

Ylhäällä: Kokkolan kaupunkileimoja Tyra Borgin kirjasta Guld - och silversmeder i Finland. 

Simon Jonsson toimi Kokkolassa
kultaseppänä vuosina 1660–1666. Hän kävi
kultasepän opissa Tammisaaressa Hans 
Meijerin ja Augustus Weidemanin luona ja 
oli mestarinkisällinä Vaasassa 1658.



Miehet olivat nautiskelleet olutta. 
Kun olut oli loppunut, Simon alkoi
uhkailla Johania ja veti häntä hiuk-
sista sekä piiskasi häntä ohuella
vitsalla. Johan pääsi pakenemaan
sillä aikaa kun Simon oli alkanut
etsiä vahvempaa vitsaa. Asiaa käsi-
teltiin oikeudessa ja seurauksena
Simon joutui kaupungin putkaan
”yöaikaisesta katurettelöinnistä".

Kokkolassa ja pääsi Vaasaan kisällin
oppiin Johan Rothille. Asuttuaan kolme
vuotta Kokkolassa hän anoi verovapaut-
ta selvitäkseen taloudellisesti, ja saikin
sen kuudeksi vuodeksi. Vuonna 1732 hän
anoi porvarioikeuksia pojalleen Marcus 
Coranderille (1708–), joka oli opiskellut
kultasepän ammattia viiden vuoden
ajan. Kun Jacob oli riittävän ajan hyvit-
tänyt verovelkansa kaupungille, sai
hänen poikansa oikeudet toimia kulta-
seppänä kaupungissa. 

Jacob Corander (-1740) syntyi



(1735–1822) vaikutusta kultasepän oppien
edistämisessä alueella voidaan pitää
merkittävänä, sillä hänen opissaan oli
paljon oppipoikia ja kisällejä. Edgrén sai
mestarinkirjansa Tukholman ammatti-
kunnasta. Hän sai oikeudet kaupan-
käyntiin vuonna 1776. Edgrén oli nai-
misissa Anders Chydeniuksen sisaren, 
Katarinan kanssa.

Göteborgissa syntyneen  Berndt Edgrénin 

Edgrénin valmistama hopeinen pikari

vuodelta 1767, Kansallisgallerian

kokoelmissa. Kuva: Kansallisgalleria. 

Edgrénin valmistama hopeinen

kakkulapio 1700-luvun jälkipuoliskolta . 

Kuva Tyra Borgin kirjasta Guld- och

silversmeder i Finland. 



oli kultasepän opissa Simon J. And-
strömillä Vaasassa vuosina 1764–1768 
ja sen jälkeen kolme vuotta Anders Tid-
strömin luona niin ikään Vaasassa. 1771 
hän sai kisällin oikeudet ja työskenteli
muutaman vuoden Berndt Edgrénin
luona. Vuonna 1776 hän sai Kokkolan
maistraatilta oikeuden harjoittaa kul-
tasepän ammattia kaupungissa. Hän
kuului Turun ammattikuntaan. 

Lassanderilla oli ainoastaan yksi oppi-
poika ja hän lopetti toimintansa 1783, 
jonka jälkeen hänet mainitaan meri-
miehenä. 

(1749–1818)Henrik Lassander

Henrik Lassanderin 1778 valmistama
hopeinen pikari, kuva Turun museokeskus, 

CC BY-ND 4.0, ja Henrik Lassanderin
leimoja. Kuva: Tyra Borgin kirjasta Guld-

och silversmeder i Finland. 



kultaseppä Berndt Edgrénin luona ja 
valmistui kisälliksi 1774. Hän sai porvarin-
oikeudet Kokkolassa vuonna 1779 ja mes-
tarinkirjan Vaasan ammattikunnalta 1783 
tehtyään kahvikannun näyttönään. 1793 
hänet valittiin kaupungin raatimieheksi, 
missä toimessa hän oli 26 vuoden ajan, 
kunnes erosi tehtävästä sairastuttuaan. 
Käsityöläismestarin valitseminen raati-
mieheksi oli tuolloin harvinaista. Vuonna
1808 Suomen sodan aikana Chorinin teh-
tävänä oli järjestää kaupungille määrätty
venäläisten sotilaiden majoitusvelvolli-
suus, mikä herätti kaupunkilaisissa
paheksuntaa.

Michel Chorin (1753–1819) sai oppinsa

Michel Chorinin valmistama hopeinen 

kahvikannu vuodelta 1783 ja hänen 

käyttämiään leimoja. Kuvat Tyra Borgin 

kirjasta Guld- och silversmeder i Finland.



Venäläisten lähdettyä Chorinin vas-
tuulla oli järjestää ruotsalaisten 
joukkojen 643 haavoittuneelle sai-
raanhoito, kunnes vuorostaan venä-
läiset tulivat haavoittuneidensa 
kanssa. Haavoittuneiden hoito ve-
rotti mm. kaupunkilaisten ruokava-
rastoja, mutta Chorin selvitti asiat 
niin mallikkaasti, ettei maistraatti 
suostunut hänen eronpyyntöönsä. 
Kun hän sitten viimein sai eron teh-
tävästä, maistraatin pöytäkirjaan 
kirjattiin kiitos hänen innokkuudes-
taan, oikeudenmukaisuudestaan ja 
työteliäisyydestään. 

Michel Chorinin valmistama

hopeapikari vuodelta 1802 ja 

hopealusikka vuodelta 1783. 

K.H.Renlundin museo

Vuoteen 1802 saakka hänellä oli yksi 
oppipoika, ja sen jälkeen kaksi. 1811 
hän oli velkaa neljännesvuosirahat 
vuosilta 1804–1810. 



Michel Chorinin veljenpoika. Hän oli 
setänsä oppipoikana vuosina 1812–
1816, kisällinä ja Michelin leskellä 
töissä vuoteen 1821 saakka. Porva-
rinoikeuksia hän anoi vuonna 1821, 
mutta maistraatti edellytti häneltä 
mestarin näytön. Hän teki näytön 
1822 Mathias Martinin verstaassa, 
jossa valmisti kaksi hopeavaasia. 
Vuonna 1828 hän sai Vaasan ammat-
tikunnan mestarikirjeen ja 1830 hän 
vannoi porvarinvalan. Hänellä oli 
koko ajan kaksi oppipoikaa aina 
vuoteen 1868 saakka. 

Kultainen sormustin, valmistaja
J.N. Chorin. Kuva: Turun museo-
keskus. Finna, CC BY-ND 4.0

(1797–1871) oli Johan Niclas Chorin 



Chorin osallistui myös Halkokarin 
kahakkaan.  Hän toimi mm. pikalähetti-
nä, kun englantilaisten maihinnousun 
uhatessa oli saatava nopeasti apua 
Vaasasta. Chorin palkittiin hopeisella 
muistorahalla.

Vuodelta 1842 peräisin oleva messukasukka, jonka 
hopealaatassa on J.N. Chorinin leima.

Johan Niclas Chorinin käyttämiä leimoja. Tyra 
Borgin kirjasta Guld- och silver-smeder i Finland.



(1882–1943) suoritti kultasepän 
ammattiopin Vaasassa ja kisälliksi 
hän valmistui Koskiniemellä. Hän 
työskenteli Kultaseppä Oy:ssä Tu-
russa, ja sinä aikana kävi stipendi-
matkalla Ruotsissa. Oman liiketoi-
mintansa hän aloitti vuonna 1909 
ostamalla liikkeen Uudestakaarle-
pyystä, mutta siirsi toiminnan Kok-
kolaan vuonna 1912. Jussi Kantola 
otti aktiivisesti osaa Kokkolassa 
mm. sosiaalidemokraattiseen työ-
väenliikkeeseen, ja hän kuului 
kaupunginvaltuustoon vuosina 
1919–1934. 

Johan Vilhelm (Jussi) Kantola

Isokatu 10. Museoviraston historian kuvakokoelma. CC BY 4.0



Kaupunginhallituksen jäsenenä hän
toimi vuosina 1930–1935. Hän oli
aktiivinen vaikuttaja Kokkolan Ylei-
sen Ammattilaiskoulun perustami-
sessa ja oli sen johtokunnan moni-
vuotinen puheenjohtaja. Vuosina
1928–1935 hän oli Käsityö- ja Tehdas-
yhdistyksen puheenjohtajana. Kan-
tola joutui luovuttamaan liikkeensä
terveyssyistä 1930-luvun puoli-
välissä. 

Kokkola-lehti 19.4.1913

Sanomalehti Österbottningen 3.5.1913



Unto Kantola hoiti paljon erilaisia luot-
tamustehtäviä. Hän harrasti politiikkaa
Kokkolan työväenyhdistyksessä, urhei-
lua Kokkolan Jymyssä, teatteria Kokko-
lan Työväen Näyttämöllä sekä musiik-
kia työväenyhdistyksen soittokunnassa. 
Hän hoiti osassa näitä vastuullisia tehtä-
viä johtokunnissa. 

Kaupunginvaltuustoon Kantola kuului
1946–1956 sekä 1958–1959. Kaupungin-
hallituksessa hän oli 1951–1952 ja 1957. 
Muita kunnallisia luottamustehtäviä
hänellä oli nuorisotyö-, kirjasto-, museo-, 
teatteri- ja taksoituslautakunnassa. Hän
kuului myös kirkkovaltuustoon. 

otti isänsä sairastuttua hoitaakseen
kultaseppäliikkeen toiminnan yhdessä
äitinsä kanssa. Vuonna 1954 koko liike-
toiminta siirtyi hänen vastuulleen ja 
hän hoiti sitä vuoteen 1974 yhdessä
vaimonsa kanssa. Unto Kantola kuului
Suomen Kultaseppien Liiton hallituk-
seen ja osallistui säännöllisesti liiton
järjestölehden toimittamiseen. Lisäksi
hän oli Käsityöläisten- ja pienteolli-
suusliiton valtuustossa sekä sen paikal-
lisosaston, Kokkolan Käsityö- ja 
Tehdas-yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja. 

Unto Ensio Kantola (1914–1978) 



Talvisodan alkaessa Uusikirkko eva-
kuoitiin nopeasti ja suurin osa Wistin
tehtaan hopeista, noin 50 kiloa, kät-
kettiin Wistin talon läheisyyteen. 
Kirkonkirjojen mukaan Wist muutti
1947 leskenä Kokkolaan sisarensa
Olgan kanssa. Todennäköisesti hän
kuitenkin tuli Kokkolaan hetimmiten
talvisodan puhjettua. Myös muutamia
hänen työntekijöitään muutti Kokko-
laan. Kokkolassa Wist jatkoi kulta- ja 
hopeasepän tuotantoa tukkuliike-
toimintana. Verstaan toimitilat olivat
aluksi Närvilässä. Herman itse kulki
myymässä tuotteitaan. Wist lopetti
liiketoiminnan, koska yritykselle ei
löytynyt jatkajaa, ja muutti Helsinkiin
1956 . 

jonne hän perusti hopeasepäntehtaan. 
Wistillä oli huvila Uudenkirkon Kaipia-
lassa ja Venäjän vallankumouksen jäl-
keen hän siirsi yrityksensä Kaipialaan. 
Hän avioitui volgansaksalaisen Helena 
Winzigin kanssa ja perheeseen syntyi
kaksi poikaa. Herman Wististä tuli
Kaipialassa huomattava liikemies ja 
työllistäjä. Ennen talvisotaa hänen
palveluksessaan työskenteli 30–40 
henkilöä, joista osa oli kulta- ja hopea-
seppiä ja kiillottajia, osa toimisto- ja 
apuhenkilökuntaa. Wistin tehtaassa
valmistettuja hopeisia ruokailuväli-
neitä toimitettiin kultasepänliikkeisiin
eri puolille Suomea. 

Wist
Saksalaista syntyperää ollut Herman

(1883–1963) syntyi Pietarissa,

Herman Wistin yrityksen valmistamia hopeisia ruokailuvälineitä. K.H.Renlundin museo. 



Wistin entiset työntekijät ovat muistelleet
häntä lämminhenkisenä ja hyväntahtoisena
ihmisenä. 

Kultaseppä Herman Wistin työntekijöitä Kaipialassa vanhan
verstaan edustalla. Herman Wist istumassa etualalla. Kuva 
(kopio) K.H.Renlundin museo.

Herman Wistin tarinaan liittyy kirjaksi ja elo-
kuvaksikin tehty Herman Wistin nuoremman
pojan, Eugenin seikkailu. Esa Anttalan kirjan
”Hopeaa rajan takaa” pohjalta Mikko Niska-
nen ohjasi samannimisen elokuvan. Välirau-
han aikana kesäkuussa 1941 Eugen Wist johti
kolmimiehistä partiota joka lähti hakemaan
kätkettyjä hopeita takaisin Suomeen. Siviili-
asussa liikkuneessa partiossa, jonka virallinen
tehtävä oli sotilastiedustelu, olivat mukana
kersantti Urpo Lempiäinen (Anttala) ja vän-
rikki Toivo Paavilainen. Partio ylitti rajan
Nuijamaalla 4. kesäkuuta 1941, pääsi onnistu-
neesti Uudellekirkolle ja palasi hopeat muka-
naan takaisin Suomeen 16. kesäkuuta. Hopei-
den avulla Herman Wistin tehdas saattoi
jatkaa toimintaansa Kokkolassa.



Sanomalehti Österbottningen 31.1.1929

STÄMPLINGEN AV GULD OCH SILVER 

I GAMLA KARLEBY. 

UNDER ÅR 1928 STÄMPLADES HÄR GULD OCH 

SILVER I FÖLJANDE MÄNGDER: 

GULD: GULDSMED O. NIEMI 5,955 GR. 

J.W. KANTOLA 4,463 GR. 

L. WUORINEN 2,732 GR. 

SILVER: O. NIEMI 28,860 GR. 

J.W.KANTOLA 14,070 GR. 

L. WUORINEN 15,710 GR. 

INALLES FÖRÄDLADES SÅLUNDA 

13 KG. 149 GRAM GULD 

OCH 58 KG 640 GRAM SILVER.  

Kokkolassa on toiminut myös esimerkiksi
Niemen ja Prestin kultasepänliikkeet.

Kokkola-lehti 10.5.1930
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