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AINEISTO 7 

 
TARINOITA LAPSITYÖVOIMAN KÄYTÖN UHREISTA 

 
 
 
 
RYHMÄ 1 
 
 
1. John Allett meni töihin tekstiilitehtaaseen 14-vuotiaana. Hän oli 53-vuotias, kun Michael Sadler ja 
Englannin parlamentin alahuoneen valiokunta haastattelivat häntä 21. toukokuuta 1832. 
 
Kysymys: Voitteko kertoa, onko työaika lisääntynyt? 
Vastaus: Kun aloitin työn tehtaissa, olin töissä noin 11 tuntia päivässä, mutta ajan mittaan työaika on 
lisääntynyt niin että se on ollut 15, 16 ja joskus jopa 18 tuntia. Olen nähnyt, kuinka omat lapseni ovat 
olleet rauhallisia ja virkeitä, mutta loppuviikosta he alkavat uupua. 
 
Kysymys: Ovatko he miltei koko ajan seisaallaan? 
Vastaus:  Koko ajan. Levätä ei voi yhtään. 
Kysymys:  Olivatko he hyvin unisia? 
Vastaus:  Erittäin. Kerran illalla nuorin poikani kysyi ”isä, mitä kello on?”. Jos minä sanoin 
vaikka ”kello on seitsemän”, hän sanoi ”oi ei, vieläkö on kaksi tuntia yhdeksään, en kestä niin kauan”. 
Olen ajatellut, että minusta olisi melkein ollut parempi, että he olisivat kuolleet nälkään kuin että 
heitä käytetään tällä tavoin. Kerran hän huusi jonkin matkan päässä ovesta ”äiti, onko ruoka 
valmista?”, ja kun hänet otettiin alas selästäni, hän oli jo nukahtanut ennen kuin sai syödäkseen. 
Kysymys:  Minkä ikäisenä tämä lapsi meni ensi kertaa tehtaaseen? 
Vastaus:  Noin 6–7-vuotiaana. 
Kysymys:  Tapahtuuko päivän loppupuolella enemmän onnettomuuksia? 
Vastaus:  Tietääkseni päivän alkupuolella on enemmän onnettomuuksia kuin lopussa. Yhdessä 
olin silminnäkijä. Lapsi työsti villaa eli valmisteli sitä konetta varten. Sitten hän jäi kiinni hihnaan, kun 
hän oli puolinukuksissa, ja hihna tempaisi hänet koneeseen. Löysimme yhden raajan yhdestä 
paikasta ja toisen raajan toisesta, kun hän leikkautui kappaleiksi. Hän joutui kokonaan koneeseen ja 
ruhjoutui.  
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2. Elizabeth Bentley syntyi Leedsissä vuonna 1809. Hän meni töihin pellavatehtaaseen kuuden 
vanhana. Kesäkuun 4. päivänä 1832 Michael Sadler ja Englannin parlamentin alahuoneen valiokunta 
haastattelivat Elizabethia. Hän kertoi, kuinka työ karstaushuoneessa oli vahingoittanut vakavasti 
hänen terveyttään. ”Oli niin pölyistä, pöly meni keuhkoihini, ja työ oli niin raskasta. Terveyteni 
huononi niin, että kun vedin koreja alas, luuni menivät sijoiltaan.” Hän kertoi olevansa nyt ”pahasti 
vammautunut”. Hän jatkoi: ”Se alkoi noin 13-vuotiaana ja on koko ajan pahentunut.”  
 
Kysymys:  Millaiset työajat teillä oli? 
Vastaus:  Lapsena tein työtä aamuviidestä iltayhdeksään. 
Kysymys: Oliko aterioita varten varattu aikaa? 
Vastaus:  Meillä oli 40 minuuttia vapaata keskipäivällä. 
Kysymys:  Oliko teillä aikaa hakea aamiaista tai juotavaa? 
Vastaus:  Ei, haimme sitä kun voimme. 
Kysymys:  Oliko teillä aikaa syödä sitä? 
Vastaus:  Ei, meidän oli pakko jättää se tai viedä se kotiin, ja jos emme vieneet sitä kotiin, 
valvoja otti sen ja antoi sioille. 
Kysymys: Mitä tapahtui, jos vähän hellititte tai olitte myöhässä? 
Vastaus:  Saimme remmistä. 
Kysymys:  Mitä työtä teitte? 
Vastaus:  Olin punnitsija karstaushuoneessa. 
Kysymys:  Kuinka kauan olitte siellä töissä? 
Vastaus:  Puoli kuudesta iltakahdeksaan. 
Kysymys:  Millainen karstaushuone on? 
Vastaus:  Pölyinen. Toisia ei voinut nähdä pölyltä. 
Kysymys:  Vaikuttiko työ karstaushuoneessa terveyteenne? 
Vastaus:  Kyllä, oli niin pölyistä, pöly meni keuhkoihini, ja työ oli niin raskasta. Terveyteni 
huononi niin, että kun vedin koreja alas, luuni menivät sijoiltaan. 
Kysymys:  Olette tämän työn vuoksi pahasti vammautunut? 
Vastaus:  Kyllä. 
Kysymys:  Milloin tämä ilmeni? 
Vastaus:  Se alkoi noin 13-vuotiaana ja on koko ajan pahentunut. Kun äitini kuoli, minun oli 
huolehdittava itsestäni. 
Kysymys:  Missä asutte nykyään? 
Vastaus:  Köyhäintalossa. 
Kysymys:  Onko työ tehtaissa vammauttanut teidät pahasti? 
Vastaus:  Kyllä. 
Kysymys:  Olitte halukas tekemään työtä niin kauan kuin pystyitte, jo hyvin nuoresta pitäen? 
Vastaus:  Niin olin. 
Kysymys:  Ja olitte leskeksi jääneen äitiänne tukena niin kauan kuin voitte? 
Vastaus:  Kyllä. 
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RYHMÄ 2 
 
 
1. John Birley syntyi Bethnal Greenissä, Lontoossa, vuonna 1805. Hän oli isänsä kuollessa 2-vuotias. 
Hänen äitinsä sairastui, ja vuonna 1810 hänet lähetettiin sisarensa kanssa Bethnal Greenin 
työhuoneeseen. Birley totesi myöhemmin: ”Meillä oli hyvää ruokaa, hyvät vuoteet ja vapaata kaksi 
tai kolme kertaa viikossa. Meitä opetettiin lukemaan ja kohdeltiin kaikin puolin ystävällisesti.” 
 
”Kun olin kuuden tai seitsemän vanha, äitini kuoli, ja samana vuonna mies tuli etsimään kunnalle 
oppipoikia. Meitä oli noin 40, ja meidät kaikki määrättiin tulemaan köyhäinhoitolautakunnan 
huoneeseen. Luulisin, että noin 20 miestä istui siellä pöydän ääressä kyniä ja paperia edessään. 
Nimemme huudettiin yksi kerrallaan. Seisomme kaikki heidän edessään rivissä. Minun nimeni 
sanottiin ja astuin keskelle huonetta. Mies sanoi: ”No, John, sinä olet hieno poika, haluaisitko lähteä 
maalle?” Vastasin: ”Kyllä.” 
 
Birley vietiin Buxtoniin Derbyshireen. ”Saavuimme Buxtoniin neljältä sunnuntai-iltapäivällä. 
Vankkurit odottivat meitä siellä. Menimme kaikki kyytiin, ja matka jatkui oppipoikien asuntolaan 
Litton Milliin, kymmenisen kilometriä Buxtonista. Vankkurit pysähtyivät, ja me marssimme taloon, 
jossa tapasimme työnjohtajan, joka tarkasti meidät ja määräsi, mihin meidät sijoitettaisiin. Meille 
tuotiin illallista. Olimme hyvin nälkäisiä mutta emme voineet syödä. Ruokana oli Derbyshiren 
kaurakakkuja, joita emme olleet koskaan ennen nähneetkään. Ne olivat happamia kuin etikka.” 
 
John Birley oli nyt Cressbrookin tehtaan oppipoika. ”Säännöllinen työaika oli aamuviidestä 
iltayhdeksään tai -kymmeneen ja lauantaisin yhteentoista ja usein kahteentoista asti yöllä ja sitten 
sunnuntaina meidät lähetettiin puhdistamaan koneita. Aamiaiseen ei ollut aikaa, päivällistä ei 
ehtinyt istua syömään, eikä teetäkään ehtinyt juoda. Menimme tehtaalle viideltä ja teimme työtä 
kahdeksaan tai yhdeksään asti, jolloin meille tuotiin aamiaista, veteen keitettyä puuroa ja sen kanssa 
kaurakakku ja höysteeksi sipulia. Päivälliseksi oli Derbyshiren kaurakakkuja, jotka oli leikattu neljään 
osaan ja järjestetty kahteen kasaan. Toinen kasa oli voideltu voilla, toinen siirapilla. Kaurakakkujen 
vieressä oli maitoastioita. Joimme maidon ja kaurakakku kädessämme palasimme työhön ehtimättä 
istua alas. Sitten teimme töitä iltayhdeksään tai -kymmeneen saakka, kunnes vesiratas pysähtyi. 
Lopetimme työt ja menimme oppipoikien asuntolaan, joka oli noin 300 metrin päässä tehtaalta. Se 
oli suuri kivirakennus, jota ympäröi 2–3 metriä korkea muuri. Rakennuksessa oli vain yksi ovi, ja ovi 
oli aina lukossa. Rakennukseen voitiin majoittaa noin 150 oppipoikaa. 
 
Kuten useimmat oppipojat myös Birley sai osakseen kovaa kohtelua. ”Työnjohtaja Needhamilla oli 
viisi poikaa: Frank, Charles, Samuel, Robert ja John. Pojilla ja Swann-nimisellä miehellä, joka oli 
valvojamme, oli tapana kulkea ympäriinsä tehtaassa keppien kanssa. Kerran Frank pieksi minua niin, 
että itsekin pelästyi. Hän luuli tappaneensa minut. Hän löi minua ohimoille ja iski minut tajuttomaksi. 
Kerran taas hän kaatoi minut ja uhkasi minua kepillä. Suojasin päätäni käsivarrellani, jota hän sitten 
löi kaikin voimin. Kyynärpääni murtui. Siitä on vieläkin jälkiä, ja minulla on edelleen ja lopun 
elämääni kipuja sen vuoksi.” 
 
Birley päätti ilmoittaa Bethnal Greenin työhuoneelle vaikeasta tilanteestaan: ”Päätin kertoa Bethnal 
Greenin kunnanherroille kohtelustamme ja kirjoitin John Oatsin kanssa kirjeen, jonka toimitimme 
Tydeswellin postiin. Kirje avattiin ja annettiin työnjohtaja Needhamille. Hän hakkasi meitä 
nuppipäisellä kepillä niin, että tuskin pystyimme enää ryömimään. Jokin aika tämän jälkeen 
Lontoosta tuli kolme miestä käymään. Mutta ennen kuin meidät tarkastettiin, meidät pestiin ja 
putsattiin ja määrättiin kertomaan miehille, että pidimme työstä tehtaalla ja että meitä kohdeltiin 
hyvin. Needham poikineen oli samaan aikaan huoneessa. Miehet kyselivät 
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kohtelustamme, ja me vastasimme kuten meitä oli käsketty emmekä muuta uskaltaneet, koska 
tiesimme, mitä tapahtuisi, jos kertoisimme totuuden.” 
 
Rayner Stephens haastatteli John Birleyä kesällä 1849. Johnin selostus elämästään lapsityöläisenä 
julkaistiin Ashton Chroniclessa 19. toukokuuta 1849. 
 
 
 
2. 11-vuotiaan tytön kertomaa teoksessa ”Teollisen ajan alkuvaiheet”, s. 43, Kaivoskomission selvitys 
(1842):  
”Olen tehnyt kolme vuotta töitä kaivoksen pohjalla isäni lukuun. Minut lasketaan kuiluun kello kaksi 
aamuyöllä ja pääsen ylös yhdeltä tai kahdelta iltapäivällä. Menen nukkumaan kuudelta illalla, jotta 
jaksan taas samaa seuraavana päivänä. Siinä kohdassa kaivoskuilua, jossa olen töissä, esiintymä on 
jyrkässä rinteessä. Joudun nousemaan kuorman kanssa neljä ylämäkeä taikka tikkaita ennen kuin 
olen kaivoksen pääkäytävässä. Minun työni on täyttää neljä tai viisi kahdensadan kilon vaunua. 
Viiden vaunun täyttämiseen tarvitaan kaksikymmentä edestakaista reissua. Jos en saa vaunuja 
täytettyä, saan selkääni. Olen iloinen, kun työ loppuu, koska se on niin hirvittävän raskasta.” 
 
 
 
3. Tarkastuspöytäkirja (Loiren departementin arkisto 88 M 21)  
”Herra Irénée Laurentin lasitehtaalla Vauchen kunnassa heinäkuun 27. päivänä kello viisi illalla, Jean-
Marie Januel, 8 vuotta, tavattiin työskentelemästä ryhmässä, joka aloittaa työt kello 4 ja lopettaa 
keskiyöllä... raskauttavana asianhaarana on, että lapsi ei käy mitään koulua, hänellä ei ole työkorttia 
eikä häntä ole merkitty työvoimarekisteriin, mikä osoittaa, että lapsi on tieten tahtoen haluttu jättää 
suojelumme ulottumattomiin.” ”Toukokuun 9. päivänä 1891 kello kaksi aamuyöllä vakuuttuneina 
siitä, että meiltä piiloteltiin lapsia, joilla teetettiin töitä öisin, kiipesimme makuusalina käytetylle 
ullakolle, josta löysimme Joseph Grangerin sängyn kätköistä täysissä pukeissa, hattu päässä, kengät 
jalassa ja puristaen yhä nyrkissään koukkua, jolla kangaspuun loimet vedetään pois. Kuulusteltaessa 
hän väitti ensin, ettei ole töissä vaan nukkuu aina vaatteet päällä, mutta kertoi sitten kuitenkin herra 
Perrichonille kuuluvansa ryhmään, joka oli yötöissä keskiyöstä keskipäivään. Koska emme tohtineet 
mennä tyttöjen makuusaliin... lopetimme tutkimukset, mutta olimme päälle päätteeksi 
vakuuttuneita, että meiltä piiloteltiin myös vaatteet päällä nukkuvia alaikäisiä tyttöjä.” 
 

http://users.skynet.be/maevrard/livre5.htm
http://users.skynet.be/maevrard/livre5.htm


 

5 

 
RYHMÄ 3 
 
 
William Dodd, Kertomus ramman William Doddin kokemuksista ja kärsimyksistä tehdastyössä 
(1841) 
 
Kuusivuotiaana minusta tuli kuidunjatkaja. Lukijan on vaikea ymmärtää tätä työtä, jos hän ei tunne 
villalangan kehruukonetta. Tämä kone muistuttaa muodoltaan H-kirjainta. Sen toinen puoli on 
kiinteä ja toinen on liikkuva niin, että se voidaan työntää kiinteän osan alle, vähän niin kuin pöydän 
laatikko. Liikkuva osa eli vaunu kulkee edestakaisin kuuden teräspyörän varassa kolmella 
teräskiskolla, kuten junanvaunu kiskoilla. Tässä vaunussa ovat kehräimet, yhteensä 70–100, ja niitä 
kaikkia pyörittää yksi pyörä, jota kehrääjä hoitaa. Kun kehrääjä tuo vaunun kiinteän osan alle, hän 
saa kutakin kehräintä varten tietyn määrän eli noin 25–30 senttiä karstattuja villakuituja ja vetää 
kuidut sitten takaisin ja kehrää langaksi. Tämän jälkeen hän kiertää langan kehräimelle, työntää taas 
vaunun sisään ja saa näin uuden erän villakuituja. 
 
Kuidunjatkaja ottaa villakuitunippuja vasempaan käteensä, yhdellä kertaa noin kaksikymmentä. Hän 
pitelee niitä noin kymmenen sentin päästä toisesta päästä niin että toinen pää riippuu vapaana. 
Sitten hän ottaa kimput oikealla kädellään yksi kerrallaan ja tekee jatkoksen asettamalla kuidut ensin 
noin viiden sentin matkalla päällekkäin ja hankaamalla niitä sitten avokämmenellä yhteen 
kangaspäällistä vasten. Hänen on oltava hyvin taitava, jotta kehrääjä saa tarpeeksi villakuituja. Hyvä 
kuidunjatkaja pystyy huolehtimaan 30–40 kehräimen villantarpeesta. 
 
Kuidunjatkajan käsien läpi kulkee päivittäin suunnaton määrä kuitukimppuja. Kutakin jatkosta varten 
tarvitaan kolme tai neljä hankausliikettä noin 8–10 sentin leveydeltä. Käden jatkuva hankautuminen 
jatkosta tehdessä karkeaa kangasta vasten rikkoo ihon, ja sormesta alkaa vuotaa verta. Kuidunjatkaja 
seisoo työssään oikea jalka eteenpäin ja oikea kylki kohti kehikkoa. Jatkosten tekemistä varten hän ei 
liiku kehikon edessä eteen- tai taaksepäin vaan liukuen niin että hänen oikea kylkensä on jatkuvasti 
kohti kehikkoa. Tässä asennossa hän on koko päivän, ja hänen kätensä, jalkansa ja silmänsä liikkuvat 
jatkuvasti. On helppo ymmärtää, että hänen ruumiinpainonsa on suureksi osaksi hänen oikean 
polvensa päällä, ja se onkin lähes aina ensimmäinen nivel, joka pettää. 
 
Tein usein työtä kehikon vieressä, kunnes tuskin pystyin lähtemään kotiin. Kun laahustin tässä 
kunnossa kadulla, ihmiset pysäyttivät minut ja sanoivat, etten saisi enää tehdä tehdastyötä. En 
kuitenkaan voinut itse päättää asiasta. Päivän aikana katsoin usein kelloa ja laskin, kuinka monta 
tuntia minun oli vielä oltava töissä. Iltaisin valmistauduin seuraavaa päivää varten – hieroin polviani, 
nilkkojani, kyynärpäitäni ja ranteitani öljyllä ja muuta sellaista. Menin nukkumaan ja itkin itseni 
uneen ja rukoilin Jumalaa, että hän ottaisi minut luokseen ennen aamua. (...) 
 
Jalkani vääntyivät. Kun seison helpoimmassa asennossa eli niin, että jalkaterät ovat noin 30 sentin 
päässä toisistaan ja polvet ja reidet painuvat tiiviisti yhteen, jalat muodostavat jonkinlaisen kaaren 
vartalon tueksi. Jalkojen taipumisen ja käyristymisen yksi paha puoli on, että verisuonet väistämättä 
vahingoittuvat. Huonon verenkierron paha seuraus on luiden ytimen kuivuminen. Silloin luut 
rappeutuvat. 
 
Keväällä 1840 oikeassa ranteessani alkoi tuntua tuskallisia oireita, jotka johtuivat tehdastyön 
aiheuttamasta nivelteni yleisestä heikkoudesta. Turvotus ja tuska lisääntyivät, ja vaikka kävin 
lääkäreillä, en saanut apua. Kun olin ollut jonkin aikaa poissa töistä ja varani olivat loppumaisillaan, 
minun oli mentävä St Thomasin sairaalaan, jossa minusta pidettiin kaikin puolin hyvää huolta. Pian 
kaikki minut tutkineet olivat sitä mieltä, että minun on hyvin nopeasti luovuttava 
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kädestäni tai joutuisin luopumaan elämästäni. Sairaalan kirurgit neuvottelivat asiasta ja katsoivat, 
että amputoiminen oli ehdottoman välttämätöntä. Heinäkuun 18. päivänä menin leikkaukseen. Käsi 
katkaistiin vähän kyynärpään alapuolelta. Näin petti ja murskautui suunnitelmani siitä, että pystyisin 
nousemaan köyhyydestä enkä joutuisi työhuoneelle. 
 
William Dodd haastatteli John Reediä, Richard Arkwrightin entistä työntekijää, kirjassaan The 
Factory System: Illustrated (1842) 
 
John Reed on järkyttävällä tavalla vammautunut nuori mies, joka asuu Cromfordissa. Hän kertoo 
surkeasta kohtalostaan seuraavaa: ”Menin töihin Arkwrightin puuvillatehtaaseen yhdeksän ikäisenä. 
Olin silloin hieno, vahva ja terve poika ja kaikki jäseneni olivat kunnossa. Ensin sain kaksi šillinkiä 
viikossa 72 tunnin työstä. Olin töissä tässä tehtaassa kymmenen vuotta ja sain vähitellen enemmän 
palkkaa niin, että lopulta sain kuusi šillinkiä ja kolme pennyä viikossa. Tämä oli korkein koskaan 
saamani palkka. Rampaannuin vähitellen, kunnes 19-vuotiaana en enää pystynyt seisomaan koneen 
ääressä ja minun oli jätettävä työni. Yhteensä ansaitsin noin 130 šillinkiä, ja tätä rahasummaa 
vastaan minusta on tullut kurja raajarikko, kuten näet, ja ne, jotka saivat hyödyn työstäni, 
hankkiutuivat minusta eroon antamatta pennyäkään.” 
 
Tässä on nuorukainen, jonka luonto oli tarkoittanut kasvamaan vankaksi mieheksi mutta joka on 
rampautunut elämänsä parhaassa iässä, ja kaikki hänen maalliset mahdollisuutensa on pysyvästi 
tuhottu. Harvoin olen tavannut ketään näin pahoin vammautunutta. Hän voi seisoa vain nojaamalla 
oikeassa kädessään olevaan keppiin ja ottamalla toisella kädellä tukea tuolista. Hänen jalkansa ovat 
vääntyneet monin eri tavoin. Hänen vartalonsa päästä polviin muodostaa C-kirjaimen muotoisen 
kaaren. Hän ei tohdi lähteä kodistaan vaikka pystyisikin, koska ihmiset tuijottavat häntä niin. Hän 
opettelee nyt tekemään lasten ensikenkiä ja toivoo lopulta pystyvänsä elättämään itsensä näin. 
 
Olen usein kävellyt tällä kauniilla ja romanttisella seudulla ja nähnyt upean linnan ja muita 
rakennuksia, jotka kuuluvat Arkwrightin suvulle. En ole voinut olla vertaamatta mielessäni tämän 
rikkaan perheen nykyistä tilannetta sen perustajan vaatimattomiin oloihin vuonna 1768. Voisi 
odottaa, että nämä rikkauteen ja merkittävään asemaan nousseet ihmiset tuntisivat jonkin verran 
myötätuntoa köyhimpiä raajarikkojaan kohtaan. Jos kyse on siitä, että asia on vain saatettava heidän 
tietoonsa ja että näin ei ole aiemmin tapahtunut, toivon ja luotan, että he saavat kuulla tästä John 
Reedin tapauksesta. 
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RYHMÄ 4 
 
 
1. David Bywater syntyi Leedsissä vuonna 1815. Michael Sadler ja Englannin parlamentin 
alahuoneen valiokunta haastattelivat häntä 13. huhtikuuta 1832. Hän kertoi työajoistaan seuraavaa: 
”Aloitimme yhdeltä maanantaina aamuyöllä ja sitten jatkoimme kahdeksaan eli aamiaisaikaan asti, 
jolloin meillä oli puolen tunnin tauko. Sitten jatkoimme taas kahteentoista, ja meillä oli puolen 
tunnin juomatauko, ja sitten puoli kahdeltatoista puolenyön aikaan pidimme puolitoista tuntia 
taukoa syömistä varten. Sen jälkeen jatkoimme taas aamiaiseen saakka, jolloin oli puolen tunnin 
tauko, ja taas teimme töitä kahteentoista päivälliseen, jolloin oli tunnin tauko. Sitten pidimme 
puolen tunnin juomatauon viideltä tiistai-iltapäivänä ja jatkoimme yli yhteentoista ja sitten pidimme 
taukoa keskiviikkoaamuun kello viiteen asti.” Bywater katsoi, että tämä oli aiheuttanut hänelle 
fyysisiä vammoja. ”Polveni vääntyivät pahasti.” 
 
Kysymys:  Minkä ikäinen olitte, kun aloititte yötyön höyryosastossa? 
Vastaus:  Olin melkein 14-vuotias. 
Kysymys:  Voitteko kertoa valiokunnalle työstä, jota jouduitte tekemään, kun teidät pantiin 
tekemään pitkiä päiviä? 
Vastaus:  Aloitimme yhdeltä maanantaiaamuna ja sitten jatkoimme kahdeksaan eli 
aamiaisaikaan asti, jolloin meillä oli puoli tuntia vapaata. Sitten jatkoimme taas kahteentoista, ja 
meillä oli puolen tunnin juomatauko, ja sitten puoli kahdeltatoista puolenyön aikaan pidimme 
puolitoista tuntia taukoa syömistä varten. Sen jälkeen jatkoimme taas aamiaiseen saakka, jolloin oli 
puolen tunnin tauko, ja taas teimme töitä kahteentoista päivälliseen, jolloin oli tunnin tauko. Sitten 
pidimme puolen tunnin juomatauon viideltä tiistai-iltapäivänä ja jatkoimme yli yhteentoista ja sitten 
pidimme taukoa keskiviikkoaamuun kello viiteen asti. 
Kysymys:  Menittekö silloin kotiin? 
Vastaus:  En, me nukuimme tehtaassa. 
Kysymys:  Miten te nukuitte tehtaassa? 
Vastaus:  Riisuimme kaikki vaatteemme paitsi paidan ja menimme tehtaan lämpimimpään 
osaan ja etsimme mahdollisimman kuivaa kangasta peitoksi. 
Kysymys:  Söittekö seisaaltanne? 
Vastaus:  Kyllä, laitoimme korimme laatikkojen päälle. 
Kysymys:  Olivatko jäsenenne täysin kunnossa, kun aloititte tämän pitkän ja rasittavan työn? 
Vastaus:  Kyllä. 
Kysymys:  Miten se vaikutti jäseniinne? 
Vastaus:  Polveni vääristyivät pahasti. 
Kysymys:  Jos olisitte kieltäytynyt tekemästä pitkää päivää ja toivonut saavanne tehdä 
kohtuullisempia työpäiviä, olisitteko saanut jatkaa normaalisti? 
Vastaus:  Minun olisi ollut mentävä kotiin. Minut olisi ajettu pois heti. 
Kysymys:  Oletteko saanut tietoa siitä, mitä seurauksia teille on siitä, että olette todistanut 
asiassa? 
Vastaus:  Valvojani sanoi veljelleni, että jos tulen Lontooseen, en enää koskaan saisi mitään 
työtä eikä myöskään veljeni. Veljeni sanoi, ettei voinut asialle mitään. Luulen kuitenkin, että heti kun 
hän tekee jotakin, joka ei miellytä, hänet ajetaan pois, koska jos koko perhe on työssä ja yksi tekee 
väärin, koko perheen on mentävä. 
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2. Sarah Carpenter oli lasinpuhaltajan tytär. Hän oli 8-vuotias, kun hänen isänsä kuoli, ja perheen oli 
muutettava Bristolin työhuoneelle. Sarah muisteli myöhemmin: ”Veljeni lähetettiin pois Bristolin 
työhuoneelta samoin kuin monia muita lapsia, hevoskärryllisiä kerrallaan. Äiti ei tiennyt kahteen 
vuoteen, missä hän oli. Hänet vietiin pois äidin tietämättä keskellä yötä, eivätkä kunnan virkailijat 
kertoneet hänelle, missä veljeni oli.” 
 
Muutaman vuoden päästä myös Sarah lähetettiin veljensä tavoin töihin Cressbrookin tehtaaseen: 
”Ruokana oli yleensä kaurakakkuja, jotka olivat paksuja ja karkeita. Kaurakakut pantiin peltiastioihin, 
ja niiden päälle kaadettiin keitettyä maitoa ja vettä. Tätä saimme aamiaiseksi ja illalliseksi. 
Päivälliseksi oli perunapaistosta, jossa oli siellä täällä seassa pekonia, jossa oli niin paljon läskiä, että 
tuskin saimme sitä syötyä, vaikka olimme niin nälkäisiä, että olisimme syöneet mitä vain. Teetä 
emme saaneet koskaan emmekä voita. Kerran vuodessa meille annettiin juustoa ja ruskeaa leipää. 
Saimme vain kolme ateriaa päivässä, vaikka nousimme ylös jo viideltä aamulla ja olimme töissä 
yhdeksään asti illalla.” 
 
Rangaistukset olivat tehtaalla hyvin julmia: ”Karstauksen valvojan nimi oli Thomas Birks, mutta häntä 
kutsuttiin aina Paholais-Tomiksi. Hän oli todella paha mies – työnvalvoja kannusti häntä 
kohtelemaan huonosti kaikkia työntekijöitä mutta erityisesti lapsia. Näin usein, kun hän veti 17- tai 
18-vuotiaiden isojen tyttöjen hameen ylös ja kiskoi heidät polviensa päälle piestäkseen heitä 
kädellään miesten ja poikien nähdessä. Kaikki pelkäsivät häntä. Hän ei edes antanut meidän puhua. 
Kerran hän putosi pahasti, ja olimme siitä hyvin iloisia. Toivoimme, että hän olisi kuollut.” 
 
Jotkut lapsista yrittivät karata: ”Olimme aina lukkojen takana, kun emme olleet töissä, jotta emme 
karkaisi. Eräänä päivänä ovi oli jäänyt auki. Charlotte Smith sanoi, että hän voisi olla johtaja, jos me 
muut seuraisimme. Hän meni ulos, mutta kukaan ei seurannut häntä. Työnvalvoja sai kuulla tästä ja 
käski tuoda hänet luokseen. Hän otti lihaveitsen ja pitäen kiinni tytön hiuksista katkaisi ne ihan 
päänahkaa myöten. Tapana oli leikata hiukset kaikilta, jotka tavattiin puhumasta poikien kanssa. 
Tällainen hiustenleikkuu oli kauhea rangaistus. Me tytöt pelkäsimme sitä enemmän kuin mitään, 
koska olimme ylpeitä hiuksistamme.” 
 
Rayner Stephens haastatteli Sarah Carpenteria kesällä 1849. Sarahin selostus työstään 
lapsityöläisenä Cressbrookin tehtaalla julkaistiin Ashton Chroniclessa 23. kesäkuuta 1849. 
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RYHMÄ 5 
 
 
OTTEITA KIRJASTA A Memoir of Robert Blincoe (1828) 
 
Kesällä 1799 huhuttiin, että kirkonmiesten ja St. Pancrasin työhuoneen valvojien oli tarkoitus tehdä 
sopimus lähellä Nottinghamia sijaitsevan suuren puuvillatehtaan omistajan kanssa. Lapsille 
kerrottiin, että heistä tehtäisiin hienoja herroja ja rouvia, kun he saapuisivat puuvillatehtaalle. He 
saisivat ruuaksi paahtopaistia ja luumuvanukasta, ja he saisivat ajaa isäntiensä hevosilla. Heillä olisi 
hopeakellot ja paljon rahaa taskuissaan. Elokuussa 1799 kahdeksastakymmenestä 7-vuotiaasta tai 
sen ikäisenä pidetystä pojasta ja tytöstä tuli kunnan oppipoikasopimusten perusteella 
puuvillatehtaan työläisiä aina siihen asti kun he täyttäisivät 21 vuotta. (...) 
 
Nuoret tulokkaat vietiin suureen huoneeseen, jossa oli pitkiä kapeita pöytiä ja puisia penkkejä. 
Heidät käskettiin istumaan pöytien ääreen, tytöt ja pojat erikseen. He saivat illallista, joka oli 
maitoon keitettyä sinertävää puuroa. Leivässä oli osaksi ruista, se oli hyvin tummaa ja niin pehmeää, 
että lasten oli vaikea niellä sitä, kun se tarttui heidän hampaisiinsa. Missä se meidän paahtopaisti ja 
luumuvanukas on, poika mietti itsekseen. 
 
Tehtaan oppipojat tulivat paikalle. Pojilla oli päällään vain paita ja housut. Heidän karkeat paitansa 
olivat aivan auki niskasta, ja heidän hiuksensa näyttivät siltä, että ne olivat tuskin koskaan 
nähneetkään kampaa. Tytöillä sen paremmin kuin pojillakaan ei ollut kenkiä ja sukkia. Sisään 
tullessaan jotkut näistä aiemmin tulleista vilkaisivat tulokkaita. Suurin osa kuitenkin loi ensin 
katseensa illalliseen, uusiin perunoihin, joita jaeltiin keittiöstä tarjoiluluukun kautta ruokasaliin. 
 
Pöydillä ei ollut pöytäliinoja, joihin tulokkaat olivat tottuneet työhuoneella, eikä myöskään lautasia, 
veitsiä tai haarukoita. Merkkiäänen kuultuaan kaikki ryntäsivät luukun luokse, ja kukin sai sen kautta 
annoksensa ja meni paikalleen pöydän ääreen. Blincoe hätkähti nähdessään, kun pojat vetivät ylös 
paitansa etumuksen ja pitelivät sitä molemmin käsin saadakseen illalliseksi jaetut kuumat keitetyt 
perunat. Tytöt nostivat vähemmän säädyttömästi ylös likaisen rasvaiset esiliinansa ja annoksensa 
saatuaan puikkelehtivat mahdollisimman nopeasti paikalleen, missä he hyvällä ruokahalulla ahmivat 
annoksensa ja pälyilivät levottomasti ympärilleen etsien lisää ruokaa. Sitten nälkäinen joukko juoksi 
tulokkaiden pöytien luokse, ja he nielaisivat ahnaasti jokaisen leivänkannikan ja puurontähteen, joita 
näiltä oli jäänyt. (...) 
 
Blincoe ja monet muut pojat sijoitettiin toisen kerroksen huoneeseen. Vuoteet olivat korkealaitaisia, 
ja niitä oli kahdessa kerroksessa kaikkialla huoneessa. Kussakin sängyssä nukkui kaksi oppipoikaa. 
Johtaja kutsui tulokkaat luokseen ja määräsi kullekin vuodepaikan ja -kaverin niin, että tulokkaat 
eivät päässeet nukkumaan yhdessä. Blincoen vuodekaveri hyppäsi ketterästi makuupaikalleen ja 
rukouksia tai mitään muutakaan sanomatta vaipui uneen jo ennen kuin Blincoe oli ehtinyt 
riisuuntua. Kun hän ryömi sänkyyn, hänen uupuneen toverinsa öljyisten vaatteiden ja rasvaisen ihon 
lemu sai hänet miltei voimaan pahoin. (...) 
 
Blincoe määrättiin tehdassaliin, jota johti Smith-niminen mies. Ensiksi hänet käskettiin poimimaan 
lattialle pudonnut irtonainen puuvilla. Se vaikutti varsin helpolta, ja hän ryhtyi ahkerasti työhön, 
vaikka koneiden pyöriminen ja melu pelottivat häntä kovin ja vaikka pöly ja savukaasut saivat hänet 
lähes tukehtumaan. Tottumattomana hajuun hän alkoi pian voida pahoin, ja jatkuva kumartuminen 
särki selkää. Siksi Blincoe istahti hetkeksi. Pian hän kuitenkin sai kuulla, että tämä oli ankarasti 
kiellettyä puuvillatehtaassa. Työnohjaaja Smith kertoi, että hänen oli pysyteltävä jaloillaan. Blincoe 
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teki niin aina kello kahteentoista asti, mikä merkitsi kuutta ja puolta tuntia ilman taukoja.  
 
Tämän tehtävän jälkeen Blincoe sai tärkeämmän tehtävän esikehrääjänä. Koska hän oli liian lyhyt 
ylettyäkseen tekemään työtään lattialla seisten, hänet asetettiin korokkeen päälle. Vaikka hän 
kuinka ponnisteli, hän ei pysynyt koneen tahdissa. Turhaan lapsiparka sanoi, ettei pystynyt 
liikkumaan nopeammin. Valvoja pieksi hänet pahoin. Blincoe ja muut oppipojat olivat täysin 
valvojien armoilla. Nämä kaikki taas olivat hänen mielestään suureksi osaksi raakoja, säälimättömiä 
ja oppimattomia öykkäreitä. Blincoe valitti johtaja Bakerille, joka sanoi vain, että ”tee työsi hyvin, 
niin sinua ei hakata”. Blincoesta vastaavan valvojan oli saatava tietty työmäärä tehtyä tietyssä ajassa. 
Jos kukin lapsi ei tehnyt osuuttaan, valvoja joutui vastuuseen ja erotettiin. 
 
Littonissa asuva seppä William Palfrey teki työtään pajassa sen tilan alapuolella, jossa Blincoe oli 
töissä. Poikien kirkaisut ja huudot järkyttivät häntä suunnattomasti. Blincoen kertoman mukaan 
yläkerrasta oli useamman kerran valunut ihmisverta alakertaan. Kun Palfrey ei kestänyt kuunnella 
lasten kirkunaa, hän tapasi koputtaa alhaaltapäin lattiaa niin, että lattialankut olivat irrota ja huutaa 
”Hävetkää, hävetkää! Oletteko murhaamassa niitä lapsia?” Näin tämä humaani seppä hillitsi 
raakojen valvojien julmuuksia niin kauan kuin hän oli pajassaan. Kun hän lähti kotiin seitsemältä ja 
Woodward, Merrick ja Charnock tiesivät hänen olevan poissa, he hakkasivat ja kolhivat oppipoikia 
ilman mitään määrää. (...) 
 
Mary Richardsia pidettiin hänen työhuoneella ollessaan erityisen sievänä tyttönä. Hän joutui vähän 
alle 10-vuotiaana tehtaalle hoitamaan puuvillakuitujen venytyskonetta, jonka alapuolella noin 
30 sentin päässä lattiasta oli vaakasuora akseli, jonka varassa yläpuolella olevat koneenosat 
pyörivät. Eräänä iltana hänen esiliinansa tarttui akseliin. Hetkessä akselin valtava voima paiskasi 
tytön lattialle. Hän kirkui sydäntäsärkevästi! Blincoe juoksi hänen luokseen ja todisti kauhistuneena 
ja avuttomana hirvittävää tapahtumaa. Hän näki, kuinka akseli pyöritti tyttöä jatkuvasti ympäri. Hän 
kuuli tämän käsivarsien, jalkojen ja reisien luiden napsahtavan perä perää poikki ja jauhautuvan 
murskaksi, kun kone pyöritti tyttöä yhä uudelleen ympäri ja veti häntä yhä tiukemmin liikkuvien 
osien sisään. Tytön veri levisi koneeseen ja virtasi lattialle, hänen päänsä näytti menevän murskaksi, 
kunnes lopulta hänen murskautunut ruumiinsa jumittui niin tiukasti akselien ja lattian väliin, että 
pääakseli pysähtyi, kun vesimäärä väheni ja pyörät eivät enää koskettaneet hammasvaihdetta. Kun 
hänet irrotettiin, hänen jokainen luunsa oli murskana ja hänen päänsä hirvittävällä tavalla 
ruhjoutunut. Hengettömänä hänet kannettiin pois.  


