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Itsemurhatartunnan taikauskosta: The 
Moth Diaries (2011) ja 13 Reasons Why 
(2017)1 
 
Heidi S. Kosonen

The Moth Diaries  on  kanadalaisen  Mary 
Harronin vuonna 2011 ohjaama nuorten ai-
kuisten  kauhudraama,  jossa  vampyyri  hou-
kuttelee  teinityttöä  kuolemalla. Tyttö  on  toi-
pumassa  isänsä  itsemurhasta,  ja  elokuvan 
keskeisessä kohtauksesta vampyyri yhyttää 
hänet  koulun  kirjastosta.  ”Sinun  on  tullut 
aika vapauttaa itsesi,”2  se kuiskaa ja viiltää 
ranteensa  saaden  yliluonnollisen  veren  va-
lumaan  tytön päälle. Kuoleman vetovoimaa 
edustava  vampyyri  ilmentää  elokuvassa 
paitsi  fiktiivisen  nuoren  pelkoja  ja  toiveita 
myös  itsemurhatartuntana  tunnettua  ilmiö-
tä.3  Omaehtoista kuolemaa on historiallises-
ti pelätty vaarallisena ja epideemisesti leviä-
vänä kuolemana4  ja vanhemman itsemurha 
on määritelty  yhdeksi  tämän  tartunnan  läh-
teistä.5

Perhepiirissä  ja  ikäryhmässä  tapahtuvien 
itsemurhien  lisäksi  omaehtoisen  kuoleman 
on  nähty  tarttuvan myös  sen mediaesitys-
ten myötä. Tässä merkityksessä itsemurha-
tartunta on esiintynyt esimerkiksi Brian Yor-
keyn  sovittaman 13 Reasons Why  -sarjan 
ensimmäisen  kauden  vastaanotossa  ke-
väällä 2017. Nuorten suosioon noussut Net-
flix-sarja kohosi tällöin otsikoihin vaarallisek-
si  spektaakkeliksi  määriteltynä6    ja  kohtasi 

Kuva 1: Mary Harronin The Moth Diaries -elokuvassa (2011) vampyyri Ernessa (Lily 
Cole) houkuttelee teinityttö Rebeccaa itsemurhaan.
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vaatimuksia sekä sarjan että siihen liittynei-
den keskustelujen sensuurista.7   Kohu  johti 
uudenlaisiin  ikärajoituksiin,  jotka  suosittivat 
sarjan  kieltämistä  kaikilta  sitä  ilman  aikui-
sen seuraa katsovilta alaikäisiltä.8  Sarjassa 
seurataan  likeisesti  teinitytön  itsemurhaan 
päättyvää  tarinaa,  ja  kerronnassaan  sen 
pelättiin  vaarallisella  tavalla  romantisoivan 
ja glorifioivan tätä tarttuvaksi miellettyä kuo-
lemaa. Sosiologien, psykologien  ja kansan-
terveystieteilijöiden  1970-luvulla  nimeämää 
mediavälitteistä tartuntaa,  Werther-efektiä,9  
koskevassa  keskustelussa  näillä  termeillä 
viitataan  itsemurhaa  kaunisteleviin  ja  sitä 
muilla tavoin ylentäviin esitysmuotoihin. 
Artikkelissani lähestyn tätä mediavälitteistä 

tartuntaa pelkoon pohjaavana kuolemanhal-
lintamekanismina  tarkastelemalla näitä  kah-
ta  populaarikulttuurin  tapausta.  Valitsemani 
tapausesimerkit  ovat  narratiiviensa,  kohde-
yleisöjensä  ja  itsemurhan  visuaalisen  ker-
rontansa osalta huomattavan samanlaiset ja 
myötäilevät monia valtavirtaistuneita konven-
tioita. Huomionarvoista  tapausesimerkeissä 
on näiden poikkeava vastaanotto, joka mah-
dollistaa 13 Reasons  -sarjaan vaikuttaneen 
tartunnan  kriittisen  tarkastelun.  Toisaalta, 
koska Moth kuvaa itsemurhahalua juuri vam-

pyyrifiktion  keinoin,  se  mahdollistaa  tämän 
tartunnanmallin  tarkastelun  niistä  peloista 
käsin, joita selittämättömäksi jääneisiin kuo-
lemiin on historiallisesti liitetty. Mothin ikään 
kuin voisi väittää valottavan samoja pelkoja, 
joita 13 Reasons -sarjaa ympäröinyt kohu il-
mentää.
Vaikka  ajatus  itsemurhatartunnasta  on 

juurtunut  syvälle  julkiseen  mielipiteeseen, 
sen  vallitsevat  selitysmallit  eivät  ole  ongel-
mattomia.  Niiden  on  muun  muassa  nähty 
rakentuvan  aiheettomasti  tunteisiin  vetoa-
van  tartunta-metaforan  ympärille.10    Yksioi-
koisena  kritisoitua  Werther-efektiä  taas  ei 
ole onnistuttu vahvistamaan.11  Puutteistaan 
huolimatta se vaikuttaa median representaa-
tioihin,  ja siten vihjaa asemastaan biovallan 
rattaissa. Biovalta on yksilön  ruumista koh-
taan suuntautuvaa, normatiivista  ja diskurs-
sien  välityksellä  operoivaa  valtaa,  jonka on 
nähty  jäsentävän erityisesti  seksuaalisuutta 
ja  kuolemaa.12   Voitaisiin  väittää,  että  tarve 
kontrolloida  etenkin  itsemurhan  kaltaista 
omaehtoista, yksilöä yli yhteisön korostavaa 
kuolemaa on  jokseenkin universaali,  ja että 
läntisissä diskursseissa toistuva ja näitä dis-
kursseja jäsentävä itsemurhatartunta on yksi 
tällaisen vallan metodeista.

Itsemurhan  kohdalla  ilmeistä  on  myös 
biovallan  päällekkäisyys  tabujärjestelmään. 
Kiinnostava  aspekti  itsemurhatartunnan 
selitysmalleissa  on  tällöin  niiden  hyödyntä-
mässä  affektiivisessa  tartuntametaforassa, 
joka  Gijin  Chengin  ja  kollegoiden  mukaan 
kätkee  puutteellista  ymmärrystä  tämän  tar-
tunnan syy-seurausketjuista.13   Mary Doug-
las  asemoi  tabun  tartunnanpelon  voimalla 
toimivaksi  rakenteeksi,  joka  osallistuu  so-
siokulttuurisen järjestyksen ja siihen sidotun 
moraalijärjestelmän  ylläpitämiseen.14    Tar-
tunnan logiikkansa tähden tabu on tullut toi-
seutetuksi primitiivisenä järjestelmänä niissä 
kolonialistisissa  differentiaatioissa,  joissa 
esimodernien siirtomaiden kulttuuria  ja käy-
tänteitä alennettiin irrationaalisina suhteessa 
rationaaliseksi miellettyyn länteen.15  Tällöin 
tabu määriteltiin taikauskoksi muun muassa 
antropologi  James  Frazerin  toimesta,  joka 
näki  taikauskon  edellyttävän  väärinymmär-
rystä kausaliteetista  ja esitti  tartunnanpelon 
varaan  pingotetun  tabun  täyttävän  tämän 
määritelmän  negatiivisena sympaattisena 
magiana.16  
Samanlainen puute kausaliteetissa toteu-

tuu  nähdäkseni  myös  kyseenalaistamatta 
käyttöön  omaksutussa  Werther-efektissä, 
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joka edustaa  itsemurhatartunnan  tieteellisiä 
selitysmalleja ja esittää itsemurhan tarttuvan 
median välittämien mallien ja niille altistumi-
sen myötä.  Toisin  sanoen,  kuten  artikkelis-
sani  esitän,  raja  tieteen  ja  taikauskon,  rati-
onaalisen ja irrationaalisen välillä näyttäytyy 
häilyvänä  tarkasteltaessa  sitä,  miten  itse-
murhan  kaltaista  vaaralliseksi  luokiteltua 
kuolemaa kotoistetaan mediakulttuurissa.17

Valitsemieni  tapausesimerkkien  välillä 
vallitsevan  laadullisen eron  tähden  luentani 
niistä  on  epäsymmetrinen. Aloitan  artikkeli-
ni  tarkastelemalla Mothin  avainkohtauksien 
avulla  sen  tapaa  kuvata  tarttuvaksi miellet-
tyä itsemurhaa ennen tieteellisinä hyväksyt-
tyjä  selitysmalleja.  Tämän  jälkeen  erittelen 
13 Reasons -sarjan  vastaanottoa.  Keski-
tyn  sarjan  sisältöön  kursorisesti,  niiltä  osin 
kuin se on sarjaa ympäröineen keskustelun 
osalta  oleellista,  kommentoidakseni  sarjan 
vastaanottoon vaikuttaneen Werther-efektin 
suhdetta vallitsevaan itsemurhakuvastoon.

Itsemurhatartunta vampyyrimetaforassa
Itsemurha  on  visuaalisessa  kulttuurissa 
hyödynnettävänä  indeksinä  yleinen,  vaikka 
aiheen  temaattinen  käsittely  on  suhteessa 
harvinaista.18   Toisin kuin 13 Reasons,  joka 

edustaa  harvinaisempaa  temaattista  linjaa, 
valtaosa  itsemurhaa  sivuavista  tai  tarkas-
televista  esityksistä  julkaistaan  ja  vastaan-
otetaan  vailla  kohua.  Aiheen  temaattisen 
käsittelyn  saralta  tällaista  vailla  polemiikkia 
populaarikulttuuriin  hyväksyttyä  itsemurha-
kuvausta edustaa vuonna 2011 julkaistu The 
Moth Diaries. Elokuva on kanadalaisen Mary 
Harronin adaptaatio Rachel Kleinin samanni-
misestä romaanista (2002), jossa itsetuhon-
sa kanssa kamppailee 16-vuotias päähahmo 
Rebecca (Sarah Bolger). 
Elokuvassa toistuvat monet niistä elemen-

teistä, joiden olen tulkinnut audiovisuaalises-
sa  viihteessä  mahdollistavan  arkaluontoi-
sen teeman käsittelyn: aihetta  tarkastellaan 
muun muassa  rinnakkaiskerronnan,  nostal-
gian  ja  romantiikan  välityksellä,  mikä  sallii 
itsemurhan  näyttäytyä  tietynlaisen  rauhoit-
tavan  etäisyyden  takaa.19    Elokuvassa  it-
semurhahalua  myös  tarkastellaan  nuoren 
naishahmon välityksellä ja itsemurhan uhka 
asemoidaan koulukontekstiin, mikä on yleistä 
etenkin 2000-luvun puolella ilmestyneille esi-
tyksille.20   Tämän  lisäksi  populaarikulttuurin 
kierrättämissä  esityksissä  toistuvat  suku-
puolitetut ”hulluuden” kuvaukset. Mothin voi 
kuitenkin nähdä tulkitsevan itsemurhaa kan-

sanperinteeseen nojaten: vampyyrifiktion pi-
kemmin kuin diagnoosien välityksellä.  
Elokuvan  kerronnassa  päähahmo  palaa 

kesälomalta  toisen  vuoden  opintoihinsa  si-
säoppilaitoksessa  ja  huomaa  tulevansa  ar-
voituksellisen uuden oppilaan Ernessan (Lily 
Cole)  syrjäyttämäksi  suhteessaan  parhaa-
seen ystävään Lucyyn (Sarah Gadon). Luku-
kauden edetessä Lucylle kehittyy anoreksia, 
minkä lisäksi Rebeccan ystäväpiiri kapenee 
muun  muassa  selittämättömien  kuolemien 
johdosta. Rebecca syyttää sekä kuolemista 
että  ystävänsä  sairaudesta  Ernessaa,  jota 
epäilee vampyyriksi kirjallisuuden kurssinsa 
vaikuttamana.  Ernessan  taustatarina,  joka 
selviää tytölle vähä vähältä, vahvistaa epäi-
lyt  ja kytkee hahmot  toisiinsa: Rebecca su-
ree runoilijaisänsä itsemurhaa, ja Ernessa ei 
koskaan toipunut muusikkoisänsä omaehtoi-
sesta kuolemasta. Tytön toipuminen peilau-
tuukin Ernessan  tarinasta: Ernessa surmaa 
itsensä surussaan, kun taas Rebecca lopulta 
kieltäytyy jakamasta tämän kohtalon. 
Elokuvassa  kuvataan  yhteensä  kuutta 

itsetuhoa.  Kerronnallisessa  keskiössä  on 
protagonistipari  Rebeccan  ja  Ernessan  it-
setuhoisuus,  joista  kumpikin  selittyy  itse-
murhatartunnalla. Itsemurhan on tunnistettu 
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”tarttuvan”  myös  ikäluokan  sisällä  ja  van-
hemmilta  lapsille,21    ja protagonistiparin alt-
tiuden taustalla vaikuttavat isien itsemurhat. 
Näistä  toinen  jopa  tuotetaan graafisesti nä-
kyviin  elokuvan  visuaalisessa  kerronnassa. 
Mainittujen  neljän  tapauksen  lisäksi  itsetu-
ho  nostaa  päätään  Rebeccan  ystävän  pu-
toamiskuolemassa  ja  Lucyn  anoreksiassa. 
Vampyyri-Ernessan  välityksellä  sekä Rebe-
ccan tila että Lucyn passiivisen itsemurhan22  
kriteerit  täyttävä anoreksia  kytkeytyvät  kult-
tuurihistoriaan,  jossa  molempia  on  selitetty 
demonien viettelyllä.23 

Erityisesti  itsemurhatartunnan  tarkaste-
luun  vampyyri  on  perusteltu  metafora  his-
toriallisten  juurtensa  tähden:  eurooppalai-
sessa  folkloressa  tämä monien  eri  termien 
alla kuolleista heräävä hahmo on usein syy-
pukki  selittämättömille  kuolemille.24    Hah-
moa  määrittelevänä  ominaisuutena  toimii 
sen  ”epäluonnollinen  suhde  kuolemaan,”25  
mikä  ilmentyy  paitsi  hahmon  kuolemanjäl-
keisessä levottomuudessa myös sen olotilaa 
selittävässä  luonnottomassa  kuolemassa. 
”Vampyyriksi”  määriteltävien  levottomien 
kuolleiden syntyä on usein selitetty joko en-
nenaikaisella kuolemalla tai epäonnistuneilla 
hautajaisriiteillä,26    jotka  yhdistyvät  käytän-

teissä haudata itsemurhakuolleet kirkon py-
hittämien hautapaikkojen ulkopuolelle. Siten 
levottomia  itsemurhavainajia  ja  kuolemaa 
levittäviä ”vampyyreita” on tulkittu osana sa-
maa ilmiötä. 
Elokuvassa  vampyyrin  hahmo  indikoi 

kuoleman  houkutusta  kahdesta  näkökul-
masta.  Sen  lisäksi,  että  vampyyri  edustaa 
epäluonnolliseksi  määräytyvää  kuoleman-
halua,  fiktion seksualisoima hahmo27   näyt-
täytyy usein seksuaalisesti  transgressiivise-
na.28   Myös Ernessan transgressiivisuus on 
eskplisiittisesti  seksuaalista.  Suhteessaan 
Lucyyn  tämä  määräytyy  lesbiseksi  vam-
pyyriksi,  joka  on  yksi  vampyyrikuvastom-
me  kierrättämistä  vakiohahmoista.29    Tästä 
asemasta  vampyyri  horjuttaa  päähahmon 
merkittävintä  ihmissuhdetta  ja  sidettä 
elämään.  Seksuaalinen  houkutus  sulautuu 
itsetuhoon  vampyyrin  aiheuttaessa  Lucyn 
kuoleman  ja  houkutellessa  Rebeccaa 
itsemurhalla:  ensimmäisen  syömishäiriön 
vihjataan  olevan  Ernessan  vaikutusta  ja 
jälkimmäisen  öisin  hyväilemän  partaterän 
vampyyrin tälle antama. 
Eksplisiittisemmin  vampyyrin  voi  eloku-

vassa nähdä ilmentävän vanhempien lapsil-
leen ”tartuttamaa” kuolemanhalua. Elokuvan 

kohtauksissa  itsemurhatartuntaa käsitellään 
tietynlaisena  verenperintönä,  ja  niissä  van-
hemman  aiheuttamasta  itsemurhahalusta 
toipuminen  kytkeytyy  muistamiseen  sekä 
Elizabeth  Kübler-Rossin  teorisoimiin  su-
ruprosessin vaiheisiin,30  mikä käy ilmi sekä 
kohtausten dialogista että dramatisoinnista. 
Vampyyri  vihjaa  itsemurhaan  esimerkiksi 
puhuessaan  molempien  perimistä  taiteelli-
sista  lahjoista, minkä tyttö pyrkii kieltämään 
samalla  tavalla  kuin  elokuvan muissa  koh-
tauksissa  kieltää  muistavansa  isänsä  itse-
murhan.
Kahden  avainkohtauksen  toisteisessa  si-

sällössä  tyttö  istuu koulun kappelimaisessa 
kirjastossa  lukemassa  ja kirjoittamassa päi-
väkirjaansa, kun vampyyri keskeyttää tämän 
ja  houkuttelee  tätä  itsemurhalla,  ensin  ver-
baalisesti,  sitten  esimerkillään.  Ensimmäi-
sessä kohtauksista Ernessa kuvailee kuole-
maa ihannoivasti:

Älä sääli isääsi. Eräät aikamme suurimmista 
taiteilijoista tulivat hulluiksi ja tappoivat itsen-
sä. Jotkut ihmiset saavat suurta iloa kuoleman 
ajatuksesta. Pelkästään sen ajattelu voi tuntua 
lohdulliselta, samalla tavalla kuin peiton ve-
täminen päälleen silloin kun makaa sängyssään. 
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Kuoleman hetki on ekstaattinen, se on mitä 
riemukkain tunne. Silloin synnytään uuteen 
olemassaoloon.

Vampyyrin puhe keskeyttää tytön itsemur-
haan  kytkeytyvän  pohdinnan:  “Henkilö 
saattaa  muuttua  vampyyriksi,  mikäli  kuol-
ee  tulematta  nähdyksi.  Isäni  halusi  kuolla 
tulematta  nähdyksi,  aivan  kuten  eläin,  joka 
haluaa ryömiä nurkkaan kuolemaan yksin.” 
Molempien  avainkohtausten  lopussa  Re-
becca  myös  löytää  pöydältä  partaterän, 
jonka  voimme  olettaa  vampyyrin  tälle 
jättämäksi. Yöllä Rebecca tarkastelee terää 
sängyssään:  “Onko isäni sairaus myös 
omassa veressäni?,” hän pohtii  ja  teesken-
telee viiltävänsä terällä virheetöntä rannetta-
an: ”Kuinkahan paljon se sattui, kun hän teki 
sen? Veikö se kivun todella pois?”
Toisessa  kahdesta  avainkohtauksesta 

itsemurhatartunta  ilmentyy  sen  visuaali-
sessa  kerronnassa.  Kohtaus  seuraa  ta-
kaumaa,  jossa  Rebecca  viimein  muistaa 
hautaamansa  muistot:  muistossaan  tyttö 
pakottaa  lukitun  kylpyhuoneen  oven  auki 
ja löytää isänsä ruumiin lysähtäneenä am-
metta vasten – isä on viiltänyt ranteensa, 
verta on kaikkialla. Avainkohtauksen aloit-

tava Ernessan puhe tuntuukin asemoivan 
tämän graafisesti kuvatun kuoleman myös 
Rebeccaa  itseään uhkaavaksi kohtaloksi. 
Dialogin  päättää  Grimmin  sadusta  ”Ka-
taja”  lainattu  laulu,  joka  tuntuu  niin  ikään 
kuvailevan  jatkumoa,  jossa  vanhemman 
itsemurha uhkaa myös lasta. Se viittaa ta-
rinaan,  jossa paha äitipuoli  tappaa  ja  tie-
tämätön  isä hyvällä  ruokahalulla  syö  lap-
sensa.31 

– ”[I]säsihän aiheutti sinulle kaiken tämän vai-
van.”
– ”Olet väärässä. Kaikki ne hyvät asiat, jotka 
muistan hänestä, kävelyretkemme, ne sadut, 
joita hän luki minulle, kaikki se oli totta.”
”Hän luki sinulle myös toisenlaisia satuja, jot-
ka olet unohtanut. Äitini mun tappoi, isäni 
mun söi, Marianna siskoseni kaappi kokoon 
luuni kaikki, silkki-vaatteesen net kiersi, he›el-
mä-puulle käärön viersi.--”

Kuva 2: Rebecca (Sarah Gadon) pohtii isänsä itsemurhaa. 
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Laulua seuraavassa väkivallanteossaan 
Ernessa  edustaakin  Rebeccan  pelkojen 
ja  haaveiden  lisäksi  tämän  isää,  jonka 
kuolemaa  hahmo  toisintaa:  hän  kohottaa 
hihaansa ja paljastaa viiltohaavat rantees-
saan, sitten viiltää itseään kehottaen: “si-
nun on aika vapauttaa itsesi.”  Ernessa 
levittää kätensä sivulle kuin ristiinnaulittu 
Kristus,  kasvonsa  ekstaattiseen  ilmee-
seen sulaen,  kun pöytänsä ääressä Re-
becca  yrittää  suojella  itseään  haavoista 
satavalta  vereltä.  Kun  Rebecca  tointuu, 
hän istuu tahrattomassa kirjastossa yksin 
ja löytää taas partaterän edestään. 
Elokuvan lopussa tytön voidaan nähdä 

”vapauttavan”  itsensä  itseään  uhanneel-
ta  itsetuholta: Rebecca tarkastelee  terää 
sängyssään,  kunnes  sysää  sen  inhoten 
pois. Löydettyään Ernessan ruumisarkun 
koulun kellarista tyttö sytyttää sen tuleen. 
Elokuva  päättyy  poliisiasemalle  kuljetet-
tavan  Rebeccan  hankkiutuessa  terästä 
eroon. Tässä mielessä Mothin voi mieltää 
turvalliseksi  tavaksi  käsitellä  tarttuvaksi 
määriteltyä  itsemurhaa: vampyyrimetafo-
ran  avustamana  se  kuvaa  itsemurhaha-
lua, joka tulee päihitetyksi.

Itsemurhatartunta mediakohussa
Vaikka Netflix-draama 13 Reasons Why tar-
joaa monilta osin samanlaisen esityksen it-
semurhasta kuin Moth, se on tästä poiketen 
määritelty itsemurhatartunnan aiheuttajaksi. 
Sarjassa tarkastellaan syitä 17-vuotiaan ty-
tön, Hannah Bakerin (Katherine Langford), 
kuoleman  taustalla,  ja  sen  ensimmäinen 
kausi perustuu Jay Asherin samannimiseen 
kirjaan (2007). Kohun taustalla vaikuttaa sosio-
logi  David  Phillipsin  nimeämä  “Werther-efek-
ti,”32    median  välittämäksi  esitetty  itsemurha-
tartunta,  joka on tehnyt tulenarkoja sellaisista 
esityksistä, joiden voidaan tulkita glorifioivan ja 
romantisoivan33  itsemurhaa.  Tartunta juontuu 
Goethen  klassikkoteoksesta  Nuoren Wer-
therin kärsimykset  (1774),  jonka on  tulkittu 
aiheuttaneen  Euroopan  yli  pyyhkineen 
itsemurha-aallon julkaisuajankohtanaan.34 
Pääasiassa  Anglo-Amerikkalaista  maa-

ilmaa  ravistellut  kohu  syntyi,  kun  sarjan 
ensimmäinen  kausi  julkaistiin  maaliskuus-
sa  2017.  Sarjan  argumentoitiin  ylentävän 
itsemurhaa  ja  siten  toimivan  laukaisevana 
tekijänä  tosielämän  itsemurhille,  jonka  joh-
dosta sarjalle muun muassa vaadittiin kor-
keampia  ikärajoja  ja  sitä  koskenutta  kes-
kustelua  pyrittiin  sensuroimaan  erityisesti 

mielenterveysalan  toimijoiden,  koulujen  ja 
vanhempien  toimesta.  Mielipidekirjoituk-
sissa  ja viihdejulkaisuissa kritiikin kohteek-
si  asettuivat  etenkin  sarjan  graafiset  koh-
taukset ja taipumus kuvata itsemurhahalua 
vailla  masennusdiagnoosin  selitysvoimaa 
ja viittausta ammattiavun sallimiin toipumis-
mahdollisuuksiin. Keskustelu oli kiivaimmil-
laan huhti-toukokuussa 2017, mutta se on 
jatkunut  myös  yli  toisen  kauden  julkaisun 
toukokuussa 2018, jolloin luvattua kolmatta 
kautta vaadittiin peruttavaksi.
Sarjan visuaalisen kerronnan osalta kohu 

oli ennakoitavissa: siinä yhdistyvät kaksi ta-
bua,  seksuaalinen  väkivalta  ja  itsemurha, 
joita  kuvataan  raa’asti  ja  kaunistelematta. 
Graafisuus  ei  ole  harvinaista  viihteen  it-
semurhakuvauksille  ylipäänsä,  mutta  se 
on  poikkeuksellinen  sekä  genrensä  sisällä 
että  narratiivinsa  osalta,  jossa  omaehtoi-
nen kuolema päättää toiseksi päähahmoksi 
mielletyn hahmon tarinan sarjan huipennuk-
sessa.35    Nämä  ongelmallisiksi  määritellyt 
tekijät  myös  korostuvat,  kun  huomioidaan 
sarjan huomioarvo sosiaalisessa mediassa 
ja  sen nuorista  aikuisista  koostuva  kohde-
yleisö,  joka on katalysaattorina  tuttu muis-
takin  moraalipaniikeista.36    Tällöin  sarjan 



41
Tahiti 2/2018 | Artikkeli |  Heidi S. Kosonen: Itsemurhatartunnan taikauskosta

tuottanut  ja  sitä  markkinoinut  ja  puolusta-
nut  Selena Gomez  näyttäytyy  tietynlaisena 
”ärsykkeenä”.  Sekä  irrationaalisuuden  vä-
rittämä  itsemurha että pelätty  tartunta näyt-
täytyvät juuri nuoruuteen sijoittuvana ongel-
mana,37    ja  tässä  tapauksessa Disney-tähti 
Gomez houkuttelee nuoret suoraan ruutujen 
äärelle.
Sarjan  ensimmäisessä  jaksossa  sen 

17-vuotias  päähenkilö  Clay  Jensen  (Dylan 
Minnette)  löytää  kotiportailtaan  pahvilaati-
kon,  jonka  sisältämillä  C-kaseteilla  itsensä 
surmanneen  Hannahin  ääni  johdattaa  poi-
kaa ymmärtämään selittämättömäksi jäänyttä 
kuolemaansa.  Tytöstä  otettu  pikkupöksyotos 
ja  kuvaa  kehystävä  vale  aiheuttavat  tytölle 
huonon maineen,  joka  kimpoilee  huhuista  ja 
pilkanteosta  säröihin  tämän  ystävyyssuh-
teissa  ja kulminoituu  lopulta  tytön kokemaan 
raiskaukseen, josta – kuten Hannah huomaa 
– patriarkaalinen kulttuuri tapaa syyllistää vä-
kivallan uhria väkivallantekijää enemmän.
Hannah on Clayn toivottoman kouluihastuk-

sen kohde, ja sarjassa Hannahin fataali tarina 
lomittuu  Clayn  toipumisprosessiin.  Hahmot 
määrittyvät  affiineiksi  sekä  rinnakkaiskerron-
nassa että leikkauksissa, joissa hahmojen su-
rut  ja vauriot (fyysisetkin) seuraavat toisiaan. 

Lopulta  hahmot  eriävät  toisistaan  tekemis-
sään valinnoissa: viimeisessä  jaksossa Han-
nah  kääntää  selkänsä  sekä  rakkaudelle  että 
elämälle,  kun  Clay  taas  ojentaa  molemmille 
kätensä. Samalla tavalla kuin Mothissa, pää-
hahmolle  affiiniksi  merkityn  hahmon  fataali 
taustatarina siis pakottaa päähenkilön kohtaa-
maan  itsemurhakuoleman aiheuttamat pado-
tut tunteet ja mahdollistaa tämän toipumisen.
Sarjaa  ympäröinyt  kohu  on  ollut  kritiikis-

sään varsin monivivahteinen, ja monet näistä 
argumenteista on osoitettavissa aiheettomik-
si  sarjan  sisältöjä  tarkastelemalla.  Yhdeksi 
sarjan  kiistanalaisemmista  elementeistä  on 
tuomittu  Hannahin  postuumi  kertojanääni, 
jonka  on  tulkittu  romantisoivan  itsemurhaa 
koston  välineenä  ja  häivyttävän  kuoleman 
lopullisuutta.38    Sarjan  viraaliin  kieltoon  yl-
täneessä  alkulauseessa  Hannah  lausuu: 

Hei, Hannah täällä. Hannah Baker [...] livenä 
ja stereona. Ei toista keikkaa myöhemmin, ei 
encorea – ja tällä kertaa: ei missään nimessä 
toivebiisejä. Hae purtavaa, rentoudu, sillä aion 
kertoa sinulle elämäntarinani. Tarkemmin sa-
nottuna: miksi elämäni päättyi. Ja mikäli kuun-
telet tätä kasettia, olet yksi syy siihen.

Hannahin  ääni  tuntuu  puhuttelevan  niin 
katsojaa kuin surunsa ja syyllisyytensä kans-
sa  kamppailevaa  Clayta  henkilökohtaisesti. 
Jokainen kasetti, ja jokainen sarjan kolmes-
tatoista  jaksosta, yhtä kasettia  ja  jaksoa  lu-
kuun ottamatta, keskittyy eri henkilöihin. Clay 
on  kymmenes  puhutelluista  kahdestatoista 
ihmisestä, jotka koostuvat ihastuksista, ystä-
vistä,  vihamiehistä  ja  koulun  opinto-ohjaaja 
Mr. Porterista (Derek Luke). Sarjan edetes-
sä Clay kohtaa kaseteilla nimettyjä hahmo-
ja, ja näiden osuuksia tarinassa avataan sy-
vemmin  kuin  sarjan  alkuteoksessa.  Tämän 
myötä Clay alkaa paremmin ymmärtää hah-
mojen toimia: näiden syyllisyys ei näyttäydy 
yhtä mustavalkoisena  kuin Hannah esittää, 
minkä voisi nähdä asettuvan vastakkain sar-
jan kohtaaman kritiikin kanssa.
Vaikka  sarjan  on  pelätty  nimenomaan 

ylentävän  itsemurhaa, siinä viipyillään usei-
den  päähahmon  omaehtoista  kuolemaa 
kyseenalaistavien  teemojen  äärellä.  Oleel-
lisessa  roolissa  ovat  erityisesti  eloonjää-
neiden suruun keskittyvät  juonikaaret,  jotka 
osoittavat  tytön  hiljaisuudessa  kasvaneen 
ratkaisun  piittaamattomuuden.  Hannah 
kummittelee  etenkin  vanhempiensa  (Kate 
Walsh  ja Brian d’Arcy James) surussa,  jota 
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tarkastellaan sarjassa raadollisen likeltä. Ta-
kaumissa ja haavekuvissa kuvattu romanssi 
Clayn ja Hannahin välillä taas de-romantisoi 
tytön  kuolemaa.  Viimeiseksi  sarjan  tulokul-
ma  seksuaaliseen  väkivaltaan  horjuttaa  ty-
tön  ratkaisua  vaikka  ymmärtää niitä  yhteis-
kunnallisista rakenteista  johtuvia kynnyksiä, 
jotka hankaloittavat seksuaalisen väkivallan 
uhreja  hakemasta  itselleen  oikeutta  toisin. 

Toisin sanoen, narratiivinsa osalta sarjan ei 
yksiselitteisesti  voida  väittää  ylentävän  it-
semurhaa: paitsi että siinä on havaittavissa 
enemmän  elämänmyönteistä  kuin  itsemur-
hapositiivista tematiikkaa, se ei suoranaises-
ti ”hyväksy” Hannahin valintaa. 
Yksioikoiseen  luentaan  perustuvan  ko-

hun  taustalla  paistaa  itsemurhan  asema 
länsimaisessa  moraalijärjestelmässä  pa-

haksi  määriteltynä  kuolemana,  joka  edel-
lyttää  ruumiiseen suuntautuneen biovallan 
interventioita.39   Myös  sen  kohtelu  tabuna 
voitaisiin mieltää osaksi  samaa  ilmiötä.  It-
semurha on paitsi  tabua määrittelevän hil-
jaisuuden  ja  eufemististen  puheentapojen 
ympäröimä sensitiivinen aihe, se on myös 
luonnonvastaiseksi  määritelty  kuolema, 
josta  erityisen  vaarallisen  tekee  siihen  lii-
tetty tartunnan pelko. On huomattava, että 
itsemurha määrittyy myös  tarttuvaksi niissä 
diskursiivisissa prosesseissa, joissa sitä kä-
sitellään ja kotoistetaan poissulkevassa suh-
teessa luonnolliseen, hyvään kuolemaan.
Itsemurhan kotoistaminen tarttuvana kuo-

lemana  yltää  sen  asemaan  mediassa  ja 
populaarikulttuurissa.  Vaikka  sensitiivinen 
aihe  on  kulttuurissamme  varsin  näkyvässä 
roolissa,  sen  tabuus  näyttäytyy  olemassa 
olevan kuvaston yksipuolisuudessa  ja  käsi-
tyksissämme  siitä,  miten  omaehtoista  kuo-
lemaa voi kuvata. Olen toisaalla ehdottanut, 
että  itsemurhaa  kehystävissä  narratiiveissa 
on nähtävissä pyrkimys  tarttuvaksi  ja pelot-
tavaksi  mielletyn  ”pahan  kuoleman”  kesyt-
tämiseen.40    Audio-visuaaliselle  viihteelle 
ominaisten, naisiseksi sukupuolitettujen41  ja 
hulluuden kehystämien narratiivien voi näh-

Kuva 3: Netflixin tuottaman 13 Reasons Why -sarjan ensimmäisellä kaudella (2017) 
päähahmo Clay (Dylan Minnette) toipuu kouluihastuksensa itsemurhasta. .



43
Tahiti 2/2018 | Artikkeli |  Heidi S. Kosonen: Itsemurhatartunnan taikauskosta

dä osallistuvan omaehtoisen kuoleman alen-
tamiseen naiseuteen ja hulluuteen liitettyjen 
heikkouden  ja  irrationaalisuuden  attribuut-
tien välityksellä, jotka korostavat itsemurhan 
alhaista  luonnetta. Voitaisiinkin esittää, että 
mediaesitysten  kavalkadi  on  olemassa ole-
vasta etiketistä ja omaehtoiseen kuolemaan 
liittyvistä käsityksistä  johtuen valtaosin stig-
matisoiva, niin sanotusti biovallan alla kesy-
tetty.
Tältä  osin  13 Reasons  -sarjan  kohtaa-

massa  kohussa  oireellista  on  etenkin  on-
gelmalliseksi  tulkittu  tapa  kuvata  hahmon 
itsemurhaa  psykiatristen  diagnoosien  ja  te-
rapeuttisten  apukeinojen  ohi.42    Erityisesti 
kun huomioidaan, että Hannahin masennus 
on  vastaanotossa  vaadittujen  verbaalisten 
indikaattorienkin  puuttuessa  ilmeinen:  mie-
lialahäiriön  kulttuurisesti  tunnistettavat mer-
kit  ovat  läsnä  sekä  Hannahin  alakulossa 
että Claylle hankitussa lääkityksessä, minkä 
lisäksi  diagnostiikka  ja  hätälinjat  esiintyvät 
sekä  jaksoja  edeltävissä  varoituksissa  että 
sarjaa täydentävässä dokumentissa. 
Kritiikki tuntuisi oirehtivan tabun määrittä-

mää moraliteettia etenkin siinä, että se kyt-
kee  pelon  itsemurhan  glorifioinnista  sarjan 
tapaan kuvata tätä kuolemaa rationaalisena 

päätöksenä.  Kuten  tiukempia  ikärajoituksia 
suosittanut  auktoriteetti  perustelee:  ”Itsemur-
haa ei pitäisi esittää kenellekään jonakin, mikä 
seuraa  selväjärkisestä  ajattelusta.”43    Psyko-
logit  ovat  kuitenkin  esittäneet,  että  vaikka  it-
semurhan  taustalla  usein  piilee  jonkinlainen 
”psyykkinen kiputila,” tekona se edellyttää tie-
toista päätöstä,44    jota  tunteen  lisäksi  ruokki-
vat usein myös monenlaiset sosioekonomiset, 
järkeenkäyviksi  määriteltävissä  olevat  teki-
jät.45  Tältä osin sarjan kuvaus yksinäisyyden 
ja monen  takaiskun  vaikutuksesta  kumuloi-
tuvasta  ratkaisusta  on  realistisempi  kuin 
valtaosa viihteen epämääräisen ”hulluuden” 
motivoimista itsemurhakuvauksista.
Juuri  tämän  itsemurhan  ylentämiseen 

kohdistuvan  huolen  taustalla  vaikuttavassa 
Werther-efektissä  huomionarvoista  taas  on 
se,  että  efektiä  on  ollut  yhtä  hankala  kiis-
tää  kuin  todentaa:  kuten  mallin  kohtaama 
kritiikki  huomauttaa,  alkujaan  uutismedi-
an  puitteissa  tarkasteltua  tartuntaa  fiktiivi-
siin  esityksiin  sovitettaessa  ei  ole  riittävästi 
huomioitu  esimerkiksi  fiktiivisyyden,  genren 
tai  muiden  laadullisten  seikkojen  vaikutus-
ta.46    Tutkimukset  ovat  myös  kohdanneet 
epistemologista  ja metodologista kritiikkiä,47  

minkä  lisäksi  löydettyjä  korrelaatioita  ei  ole 

kyetty  todentamaan.48    Mediapaniikkien  ja 
Werther-efektiä  tarkastelleiden  tutkimusten 
taustalla  näyttäisi  myös  vaikuttavan  simp-
listinen käsitys sekä  itsemurhasta että  tele-
visiota  katsovista  nuorista.49  Toteutuessaan 
itsemurha  edellyttää  monien  altistavien  te-
kijöiden  yhteisvaikutusta  jopa  silloin,  kun 
kyseessä  ovat  vaikutteille  alttiiksi  mielletyt 
yleisöt.50   Kuten muidenkin mediaväkivallan 
esitysten,51  myös itsemurhan representaati-
oiden vaikutuksia tarkasteltaessa olisi syytä 
kyseenalaistaa huolen taustalla häämöttävä 
injektioneulamallinen  käsitys  mallioppimi-
sesta.52  Toisin sanoen: vaikka omaehtoisen 
kuoleman voisi nähdä tarttuvan ideana, se ei 
tekona  selity  yksinomaan  itsemurhan mah-
dollisia järkisyitä tarkastelevilla representaa-
tioilla, toisin kuin Werther-efektiin tukeutuvat 
diskurssit esittävät.53 

13 Reasons  -sarjan  kohtaama  kritiikki 
asettuu mittasuhteisiinsa, kun sarjaa tarkas-
tellaan kokonaisuutena ja suhteutetaan vallit-
sevaan kuvastoon: on huomionarvoista, että 
ruutumme ovat medikalisoituneet siinä mää-
rin,  että  niiden  itsemurhanarratiivien  voisi 
väittää olevan lääketieteellisten diagnoosien 
ja  terapia-avusteisten  parantumiskertomus-
ten kolonisoimia.54  Myös näiden narratiivien 
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Ensinnäkin,  jos Netflix-sarjassa on koettu 
ongelmalliseksi  sen  empaattinen  tapa  ku-
vata  itsemurhaan  päätyvän  nuoren  naisen 
motivaatioita, Mothin voisi väittää olevan tie-
tyissä piirteissään ongelmallisempi. Harronin 
tekemien  rakenteellisten  ratkaisujen  tähden 
elämä voittaa elokuvassa kuoleman yksise-
litteisemmin  kuin  romantisoinnista  syytetys-
sä sarjassa, mutta sen esitystä itsemurhasta 
voi pitää edellistä romantisoivampana: siinä 
omaehtoista  kuolemaa  ylentävät  sekä  sek-

sualisoitu vampyyrin hahmo että avainkoh-
tauksissa hyödynnetyt kristillinen ikonogra-
fia  ja  taiteilijaitsemurhaa  ylentävä  dialogi. 
Kuvauksessaan Moth  ja 13 Reasons ovat 
yhtä graafiset. Tuntuukin oireelliselta, että 
sarjan korotettujen ikärajojen taustalla val-
litsee  huoli  siitä,  että  irrationaalisuuden 
kautta määritellylle  itsemurhalle  löydetään 
sarjassa järkisyitä. Huoli osoittaa, millaisis-
ta arvolatautuneista tausta-asetelmista kä-
sin  sosiokulttuurista  järjestystä  uhkaavan 

voisi esittää olevan omalla  tavallaan ongel-
mallisia:  lääketieteellisiin  diagnooseihin  on 
havaittu  liittyvän paljon häpeää,55    ja niiden 
on esitetty jopa olevan yksi samaistumispin-
taa rakentava tekijä.56  Siten myös diagnoo-
seja  ja  itsemurhan  poikkeuslaatua  korosta-
vat  esitykset  saattavat  ”tartuttaa”  häpeän,  
57  stigmaan  pohjaavan  identifikaation  tai 
näiden aiheuttaman eristyneisyyden kautta. 
Tällöin populaarikulttuurin valtavirrasta puut-
tuvien,  itsemurhahalua ymmärtävien esitys-
ten voisi väittää  jopa  lievittävän  itsemurhan 
kanssa kamppailuun liittyvää häpeää.

Itsemurhatartunta 
pelonhallintamekanismina
Huomionarvoista 13 Reasons Why  -sarjassa 
on etenkin sen ero The Moth Diaries  -eloku-
vaan,  joka  eroaa  edellisestä  vastaanotos-
saan,  vaikka  on  sisällöllisesti  huomattavan 
samankaltainen: molemmat toistavat sellaisia 
valtavirtaistuneita  trooppeja,  jotka  yleensä 
mahdollistavat itsemurhan käsittelyn viihtees-
sä. Tällöin  vampyyrifiktion  kautta  itsemurhaa 
tarkasteleva Moth sekä avaa sarjan aiheutta-
maa kohua että sallii Werther-efektin  rinnas-
tamisen niihin samansisältöisiin uskomuksiin, 
jotka ovat sitä edeltäneet.

Kuva 4: Hannahin (Katherine Langford) masennus tuotetaan näkyviin sarjan vi-
suaalisessa kerronnassa. .
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itsemurhan  esityksiä  tuotetaan  ja  säädel-
lään.

Mothin  irtaantumista  Netflix-sarjaa  kos-
keneessa  kohussa  peräänkuulutetuista 
diagnooseista  avustaa  sen  paikoittuminen 
kahden  genren  väliin:  etenkin  kauhun  itse-
murhakuvauksissa  kiertävät  diagnooseista 
poikkeavat  selitysmallit.58  Mothissa  hyö-
dynnetty  on  vielä  harvinaisen  osuva.  Vam-
pyyriuskomukset  ovat  folkloristien  mukaan 
tarjonneet  keinon hallita  kuolemaan  liittyviä 

pelkoja,  minkä  lisäksi  Mary  Hallab  rinnas-
taa  niiden  funktion  tieteellisiin  selitysmal-
leihin:  ”Kansanperinteen  vampyyri  tarjoaa 
käytännönläheisen  ymmärryksen  sellaisiin 
elämään  liittyviin  ilmiöihin, kuten sairauteen 
tai  kuolemaan,  jotka  tuntuvat  karttavan  jär-
kevää selitystä,  ja tarjoaa keinon niiden kä-
sittelyyn”.59

Voitaisiin esittää, että vampyyrin kaltainen 
metafora  koetaan  edelleen  turvalliseksi  ta-
vaksi käsitellä  itsemurhan kaltaista, elämän 

ja  kuoleman  rajalla  ”luonnottomasti”  häily-
vää  ihmismielen arvoitusta. Hahmo on yksi 
suosituimmista  ”välitilaisista” hirviöistämme, 
ja Tony Thornen mukaan se muuntautuu in-
dikoimaan  mitä  hyvänsä,  mitä  yhteiskunta 
karttaa, mutta salaa kaipaa.60  Vampyyrin on 
nähty  osallistuvan  etenkin  sosiokulttuurista 
kesyttämistä  edellyttävän  kuoleman  hallin-
taan.61  William Patrick Day ehdottaakin, että 
elämän  ja  kuoleman,  ihmisyyden  ja  toiseu-
den  rajamailla häilyvä hirviö auttaa ymmär-
tämään  ihmisyyttä  turvallisen  etäisyyden 
takaa:  folkloresta  tutut  vampyyrit  edustavat 
menneisyyttä.62  Siten vampyyrin avulla voi-
daan  käsitellä  sellaisia  perustavanlaatuisia 
tarpeita, haluja ja pelkoja63  sekä yhteiskun-
nallisesti  relevantteja  aiheita,  joita  ei  voida 
tarkastella eksplisiittisissä muodoissa, kuten 
itsemurhaa.64

Toiseksi Mothin vampyyri jakaa historialli-
sen kytköksen 13 Reasons -sarjaa kohdan-
neeseen Werther-efektiin.  Kansanperinteen 
vampyyritapausten  on  ehdotettu  selittyvän 
tartuntataudeilla,  jotka  ovat  aiheuttaneet 
paljon kuolemaa yhteisön sisällä.65  Day eh-
dottaa, että vampyyrin hahmo on alun perin 
selittänyt  kuolettavien  sairauksien  nopeaa 
leviämistä  aikana,  jolloin  tartunnan  meka-

Kuva 5: Sarjaa kohdannut kritiikki asettuu vastakkain sen elämänmyön-
teisen viestin kanssa.
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nismit  ovat  vielä  olleet  hämärät. Näin  ollen 
vampyyri on toiminut ”metaforana, joka antoi 
ihmisen hahmon viruksille  ja bakteereille”.66  

Siten, kuten Outi Hakola kuvaa, sekä alku-
sijoillaan  että  nykymuodossaan  vampyyri 
edustaa pelkoa siitä, että kuolema aiheuttaa 
lisää kuolemaa.67   The Moth Diaries  -eloku-
vassa  tämä  historia  oirehtii  ”transgressiivi-
sessa, subversiivisessa ja jopa vallankumo-
uksellisessa” vampyyri-Ernessan hahmossa, 
joka uhkaa ”muuttaa elävät kaltaisekseen”68  
asetuttuaan  itsemurhassaan vallitsevaa  jär-
jestystä vastaan. 13 Reasons Why -sarjas-
sa  sama historia  taas  ilmenee  valtavirrasta 
poikkeavaan  itsemurhaesitykseen  liitetyssä 
tartunnanpelossa  ja  tämän  pelon  herättä-
mässä mediapaniikissa. 
Kuten Werther-efektin  kohtaamasta  kritii-

kistä  voidaan  kuitenkin  päätellä,  omaehtoi-
sen  kuolemaan  reagoidaan  toistaiseksi  pa-
himpien mahdollisten uhkakuvien pohjalta ja 
sellaisten  olettamusten  varasta,  joita  ei  ole 
onnistuttu  vahvistamaan.  Qijin  Cheng  kol-
legoineen  jopa  kritisoi  itsemurhatartuntaa 
käsitteenä, joka on “sallinut tutkijoiden sitee-
rata  toisiaan  omien  argumenttiensa  tueksi 
joutumatta  paneutumaan  niihin  eroihin,  jot-
ka heidän tutkimuksiaan erottavat.”69 Cheng 

kollegoineen huomauttaa, että suurimmassa 
osassa tapauksia tartunnaksi määritelty siir-
tymä  ei  toteuta  tartunnan  kriteereitä  vaan 
pelkästään  hyödyntää  termiä  affektiivisena 
metaforana, mikä on mahdollistanut  laadul-
lisesti varsin erilaisten mekanismien sekoit-
tumisen yhteen ja auttanut selitysmallia juur-
tumaan.70

Tämä  tekee  aiheen  kiinnostavaksi  myös 
tieteen  ja  taikauskon,  irrationaalisen  ja  ra-
tionaalisen  väliseen  kahtiajakoon  liittyen. 
Kritisoitua  itsemurhatartuntaa  voisi  selitys-
mallina  määritellä  taikauskoiseksi,  mikäli 
määrittelemme  taikauskon  kuten  tabua  tar-
kastellut Frazer: pelkoon pohjaavana tulkin-
tana,  jonka pohjalla operoi  väärinymmärrys 
kausaliteetista.71    Esitys  muuttuu  erityisen 
relevantiksi,  kun  tarkastelun  kohteena  on 
kuoleman  kaltainen  ilmiö,  joka  mielletään 
psykologisesti  pelottavaksi  ja  yhteisön kan-
nalta  vaaralliseksi,  ja  joka  siksi  vaatii  sen 
vaaraa  kesyttäviä  toimenpiteitä.  Itsemurha-
tartunta  heijastuu  tällöin  samankaltaisista, 
etäisyyden  suojaamista  kansanperinteen 
uskomuksista,  joita  populaarikulttuurimme 
nykyään kierrättää fiktiona.
Erityisesti se, että itsemurhatartunnan voi 

väittää operoivan mediassa tartuntaan liitet-

tyjen  pelkojen  voimalla  antaa  todistuksen 
niistä  arvolatautuneista  eronteoista,  jotka 
yhä  auttavat  rakentamaan  kuvaa  lännestä 
kehityksen  pinaakkelina.  Tartunnanpelkoon 
kytketty  tabujärjestelmä  ei  vastaa  läntistä 
ideaalia rationaalisesti toimivasta yhteiskun-
nasta, minkä tähden se on historiassaan tul-
lut määritellyksi ”magiaksi” ja nykyään tulee 
monesti  yksilöidyksi  trauman  ja  uskonnolli-
sen vakaumuksen kaltaisten tekijöiden kaut-
ta. Tästä huolimatta tabulle ominaisen tartun-
nanpelon  voisi  nähdä  vaikuttavan  useiden 
tabuilmiöiden  vastaanotossa  lännessä  aina 
institutionaaliselta tasolta lähtien. Esimerkik-
si kuvaamani itsemurhatartunta vaikuttaa sii-
nä populaarikulttuurisessa kuvastossa, josta 
13 Reasons  tietyiltä  osin  poikkeaa,  vaikka 
se muuttuukin eksplisiittisesti näkyväksi vas-
ta  tämänkaltaisissa  sensuurivaatimuksissa, 
jotka  poikkeavaan  esitykseen  välittömästi 
liitetään.
Loppuun  on  todettava,  että  vaikka  artik-

kelini  suhtautuu  kriittisesti  Werther-efek-
tiin,  tarkoitukseni ei ole kiistää  ilmiötä vaan 
problematisoida  ristiriitaisia  tuloksia  tuotta-
vien  hypoteesien  valtaa  mediakoneistos-
sa,  joka vaikuttaa sekä  itsemurhaesityksien 
muotoon  että  vastaanottoon.  Tarkoitukseni 
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