
Helsingissä Taistelevan 
Työväenliikkeen Vappu-
juhla Narinkatorilla 

Aloitamme vapunvieton kokoon-
tumalla klo 9.00 yhteiseen muis-
totilaisuuteen Helsingin Eläintar-
haan Punakaarti-laisten muisto-
merkille. Tilaisuuteen pyydetään 
tuomaan järjestöliput mukaan. 

Helsingin työväenjärjes-
töjen yhteinen vappumars-
si kokoontuu klo 10.00 alka-
en Hakaniemen Torilla. Työ-
väenjärjestöjen Vappumarssi läh-
tee klo 11.00 perinteistä reittiä 
(Siltasaarenkatu- Pitkäsilta- Unio-
ninkatu- Pohjoinen Esplanaadi- 
Mannerheimintie). Lasi-palatsin 
luona erkanemme Narinkatorille 
Helsingin Työväen Vappujuhla-
toimikunnan Taistelevan Työvä-
enliik-keen vappujuhlaan.  

Vappumarssilla kansan ää-
nen järjestöt muodostavat 
Plokin, jossa Tunnuksina ovat 
bandarollit ”Torju Nato aina” ja 
”Voittoisa työkansa nojaa so-
sialismiin”. Tule mukaan, että 
saamme kaikki viisi bandarollia 
marssille mukaan.

Narinkkatorin juhlassa pu-
huvat: Heikki Ketoharju (SKP), 
Markku Nieminen (Kansan ää-
nen järjestöt) ja Nozar Naza-
ri (Iranin kommunistit). Esiinty-
vät Ritva Sorvali ja Iranin kom-
munistien ohjelmaryhmä Mor-
rian. Tilaisuuden juontaa Tiina 
Sandberg.

Kansan äänen Vappujuh-
la Hermannin kerholla. 

Kansan äänen julkaisijajärjes-
töt sekä Hermannin Naiset jär-

jestävät vappumarssin ja yhtei-
sen Taistelevan Työvä-enliikkeen 
vappujuhlan jälkeen perinteisen 
vapputapaamisen Hermannin 
kerholla, os. Hämeentie 67. Juh-
la alkaa klo 14.00. Paikalle pääsee 
keskustasta mm. raitiovaunu nro. 
6:lla. Pois jäädään Hauhonpuis-
ton pysäkillä. Tilaisuu-dessa tar-
jolla hyvä vappulounas, järjestö-
väen ohjelmaa, puheita ja kahvi-
pöytä. Puhe: Markku Nieminen. 
Venäläi-siä romansseja ja kan-
sanlauluja esittää Inessa Wat-
son.  Tervehdyspuhe Tommi Lie-
vemaa. Juontaa ja Dialektisen 
materialismin opintomateriaalin 
esittelee Heikki Männikkö. Va-
ratkaa kuusi euroa vappulounas-
ta varten.

Kanta-Hämeen Kommu-
nistien “pitkä vappu-
marssi” 

Kommunistien kunniakäyn-
nit  Toverihaudoille Lauantaina 
30.4.2016: Kokoontuminen Idän-
pään toverihaudalla Hämeen-
linnassa klo: 10.30, jossa ensim-
mäinen kunniakäynti, josta siir-
tyminen omilla autoilla ensin 
Toverihau-dalle Vanajan kirkol-
le klo:11.00; Janakkalan kirkolle, 
jossa klo:11.30. Renko kk n. 12.45, 

josta Lammin Konnaril-le,  jos-
sa kunniakäynti n.13.30; Tuulos, 
Syrjäntaka n.14.00; Valkeakosken 
naiskomppa nian hauta, Hauho, 
Mustila, n. 14.30 (puhe); Hauho, 
Vihniö, n. 15.15; Hauho, Alvettula, 
n. 15.30; Hauhontausta(Kilintie)
n.16.00; Tyrväntö kk hau-taus-
maa n. 16.30; Hattula uudenkir-
kon hautausmaa, n. 17.00. (tauko 
30 min. Abc- H:linna) Kalvola kk 
Hautaus-maa, n.18.00. Kettumä-
en toverihauta n.18.30; Kaupun-
ginpuisto (Pyövelinmäki) n. 19.00; 
Ahveniston sairaalanmä-en hau-
ta n. 19.15; Ahveniston hautaus-
maan päähauta n. 19.30; Ahve-
niston rotkohaudat 3 kpl n. 20.00.

Hämeenlinnan Vappu

Vappupäivänä Työväen Vappu-
marssille järjestäytyminen klo 
12.30 Maaherranpuistossa, Hä-
meenlinnassa. Työvä-en yhtei-
nen vappujuhla Hämeenlinnan 
torilla klo:13.00 

Kuopion Vappu

STP:n vapputilaisuus Kuo pion to-
rilla 1.5. klo 9.35. Puhujana pu-
heenjohtaja Juhani Tanski. Kun-
niakäynti punais-ten muistomer-
killä Kuopion vanhalla hautaus-
maalla 1.5. klo 11.

Taistelevan työväen vappu

Vuoden 2015 vappumarssi


