
10 // enemmän Satakunnan Kansa // Sunnuntaina 31. tammikuuta 2016

H olly Van Leuvenia jännit
tää. Hän on aikeissa soitel
la ventovieraiden ovikello
ja keskustellakseen näiden 
kanssa politiikasta.

Tarkoituksena on kään
nyttää mahdollisimman monta ihmistä ää
nestämään Bernie Sandersia Yhdysval
tojen demokraattipuolueen presidentti
ehdokkaaksi.

Korkeakouluhallinnossa työskentelevä 
24vuotias Van Leuven on kampanjoimas
sa ensimmäistä kertaa, mutta oven toisel
la puolella seisoville tilanne on tutumpi. 
Yhdysvalloissa on tapana, että vaalien lä
hestyessä eri ehdokkaiden kannattajat tu
levat kotiovelle kertomaan ehdokkaastaan.

Jännitystä lievittää se, ettei Van Leuven 
ole kierroksellaan yksin. Häntä opastaa 
21vuotias matematiikan opiskelija Zander 
Moss, joka on puhunut kynnyksillä San
dersin puolesta jo useita kertoja.

Aurinko paistaa kirkkaana Hamptonin 
merenrantakaupungin taivaalla. Kaksik
ko aloittaa kierroksensa.

– Hei! Me edustamme Bernie Sandersin 
kampanjaa ja etsimme Maureenia. Olet
ko sinä Maureen?

Kukaan ei hätkähdä siitä, että ovikel
loa soittanut vieras ihminen tietää heidän 
etunimensä. Näin tässä maassa toimitaan.

Vapaaehtoiset saavat kampanjatoimis
tosta listan ihmisistä, joiden kanssa hei
dän on tarkoitus pyrkiä juttusille. Listal
la on kunkin nimi, ikä, kotiosoite ja mah
dollinen puoluekanta. Lähekkäin asuvat on 
niputettu samalle listalle, ja heidän kotin
sa on merkitty kartalle.

Listat perustuvat vapaaehtoisten teke
miin soittokierroksiin. Kampanjointi koh
distuu ihmisiin, joilla on oikeus äänestää 
demokraattisen puolueen esivaaleissa, 
mutta jotka eivät puhelinkyselyn mukaan 
ole vielä lyöneet lukkoon ehdokastaan.

70-vuotias Maureen O’Donnell vaikut
taa olevan Van Leuvenin ja Mossin vierai
lusta hyvillään, vaikka onkin suunnitellut 
äänestävänsä Sandersin vastaehdokasta 
Hillary Clintonia.

– Arvostan ovelta ovelle kampanjointia. 
Tein sitä nuorempana itsekin, hän kertoo.

– Moni kaipaa henkilökohtaista kutsua 

äänestää tiettyä ehdokasta.
Kaikki eivät kuitenkaan toivota Van 

Leuvenia ja Mossia tervetulleiksi.
– Me emme tarvitse mitään, toteaa erään 

talon asukas ovipuhelimen välityksellä.
Välillä ovi avataan, mutta kampanjakak

sikon on mahdotonta päästä sen henkilön 
juttusille, jonka nimi heidän listallaan on.

– Vaimoni ajattelee samoin kuin minä, 
ilmoittaa toisen talon isäntä eikä suostu 
pyytämään puolisoaan ovelle.

Suurin ongelma on se, etteivät ihmiset 
ole kotona. Kesällä supersuosittu rantalo
makohde Hampton on talvella autio ja tyh
jä. Jos kukaan ei avaa ovea, ovenrakoon jä
tetään vaalimainos. Postilaatikkoon sitä ei 
saa laittaa, sillä lain mukaan se on varattu 
yksinoikeudella postilaitoksen käyttöön.

välillä mossilla ja Van Leuvenilla on 
vaikeuksia löytää oikea talo. Seutu ei ole 
heille tuttua.

Bostonissa Massachusettsissa asuvat 
nuoret ovat matkustaneet 75 kilometrin 
päähän naapuriosavaltioon New Hamp
shireen ovia kolkuttelemaan. He ovat osa 
vapaaehtoisten ryhmää, joka on ajanut yh
dessä Hamptoniin kampanjoimaan.

Bostonilaisten kannattaa kampanjoida 
ennemmin naapuriosavaltiossa kuin omil
la kotikulmillaan, sillä New Hampshiren 
esivaalit ovat erityisen tärkeät.

Osavaltiot valitsevat ehdokkaansa eri 
aikaan, ja tulokset julkaistaan heti. New 
Hampshiren tulokset tulevat ensimmäis
ten joukossa, ja ne voivat vaikuttaa liikku
viin äänestäjiin kaikissa niissä osavaltiois
sa, joissa esivaalit ovat vielä edessä. Massa
chusettsista tehdäänkin esivaalien alla naa
puriin useita kampanjointiretkiä viikossa.

muutaman korttelin päässä Mossista 
ja Van Leuvenista ovikelloja soittelevat 
20vuotias opiskelija Hazel Stirgwott ja 
24vuotias ympäristöjärjestön ohjelma
koordinaattori Christine Andrews.

75vuotiaan Sandersin kampanjassa on 
mukana paljon nuoria. Suuria muutoksia 
ajava ehdokas on voittanut puolelleen mer
kittävän joukon nuoria äänestäjiä.

Stirgwottilla ja Andrewsilla on kummal
lakin yllään heidän suosikkiehdokastaan 
mainostava humoristinen collegepusero. 

Ovelta ovelle 
ehdokkaan 
puolesta
Yhdysvalloissa oville kolkuttelu on 
tärkeä osa presidentinvaalikampanjaa. 
Demokraattien Bernie Sandersin 
kannattajat kiersivät esivaalien alla 
New Hampshiressa, jonka tulokset 
tulevat ensimmäisten joukossa. Ne 
voivat vaikuttaa liikkuviin äänestäjiin 
osavaltioissa, joissa esivaalit ovat vielä 
edessä.

KoKeneempi kampanjoija Zander Moss (oik.) soittaa kierroksen ensimmäistä ovikelloa ja kertoo Holly Van Leuvenille, miten hänellä on tapana toimia. Maureen O’Donnellin 
(kesk.) mielestä ovelta ovelle -kampanjointi on tärkeää.
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