
Kohteliaisuussääntöjä
ohjeeksi ja muistutukseesi kaikille lapsille.

Kohteliaisuus kodissa.
Auta vanhempiasi ja ole tottelevainen veikoille ja sis

koille. Älä 010 itsekäs, vaan tee kaikki, mitäs taidat, ilah
duttaaksesi kaikkia kodissasi.

Kohteliaisuus koulussa.
Osoita kunnioitusta ja arvonantoa opettajillesi. Nou-

data koulun sääntöjä, mutta ennen kaikkia: älä ole petolh
non äläkä valli ettele!

Ole avulias tovereillesi. Älä koskaan salli rankaista
ketään sinun sijastasi, sillä se on pelkurimaista ja arvoasi
alentavaista.

Kohteliaisuus leikissä.
Ole ystävällinen äläkä riidanhaluinen. Älä milloinkaan

tee pilaa kumppaneistasi äläkä anna heille haukkumanimiä.

Kohteliaisuus poliisia kohtaan.
Ole kohtelias jokaista järjestyksen valvojata kohtaan

ja tee, mitä lie käskevät. Karta rumaa säädyttömyyttä, niin
ett'et uteliaana tungeskele ja kirkuen parkuen juokse jär-
jestysmiesten kiinni ottamien henkilöiden perässä.

Kohteliaisuus kadulla.
Tervehdi kohteliaasti ja ystävällisesti opettajiasi ja tut-

taviasi. Ota säännöksi kulkea oikealta puolen vastaasi tuli-
jani ohitse, ja paljon käydyillä tai tungoksen täyttämillä
kaduilla varsinkin muista kulkea oikeanpuolista katukäytä-
viltä. Ala koskaan piirrä seinille, porteille, penkoille tai mui-
hin esineihin. Ala vahingoita toisten omaisuutta. Älä heit-
tele kiviä tai tee muutakaan pahaa kaupungin julkisille istu-
tuksille.
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Ole kaikessa täsmällinen.

Kohteliaisuus ei mitään maksa, mutta saapi paljon aikaan

Älä ikänäsi tee pilaa vanlioista, raihnaisista henki-
löistä, vaan auta heitä tarvittaessa.

Karta sopimatonta kirkunaa ja melua.
Älä kulje kelkalla, potkurilla, suksilla tai polkupyörällä,

missä se on kielletty, olletikaan ei katukäytävillä tai katujen
risteyksissä.

Ala milloinkaan heitä paperia kaduille tai julkisille
paikoille, oi myöskään appelsiininkuoria, sillä siitä on usein
seurannut onnettomuutta,.

Kohteliaisuus pöydässä.
Käyttäydy alati soveliaasti syödessä. Pidä siitä huoli,

ett'oi pöytäkumppaneiltasi mitään puutu, äläkä ajattele yksin
itseäsi. Älä aseta käsivarsiasi pöydälle äläkä puhu, silloin
kuin suu on täynnä ruokaa.

Kohteliaisuudesta yleensä.
Älä koskaan ole epäkohtelias, ei nuorille eikä vanhoille,

oi köyhille eikä rikkaille. Älä unhota sanoa: tehkää hyvin!
antaessasi jotakin, ja: kiitos! saadessasi jotakin.

Ajattele omia asioitasi äläkä koskaan sekaannu toiston
asioihin saamatta siihen kehoitusta. Älä ikinä mene kenen-
kään luokse koputtamatta.

Nouse seisomaan, kun vanhoja ja vieraita henkilöitä
tulee huoneeseen, ja vie heille tuoli. — Pois lähtiessänsä
anna heille heidän hattunsa ja keppinsä.

Älä koskaan keskeytä toista hänen puhuessaan, vaan
odota puheen loppua.

Älä koskaan unhota, että sinulla on velvollisuuksia ei
vainen itseäsi, vaan myös toisia kohtaan, ja muista pi-
tää ruumiisi puhtaana ja vaatteesi ehjinä ja siistinä, olivatpa
ne sitten vaikka yksinkertaisempiakin.

Jälkipaincw kielletään.




