
 
Kaarina Helakisa (1946-1998) oli Suomen arvostetuimpia lastenkirjailijoita. Hänen monipuolinen tuotantonsa 
sisältää niin proosaa, lyriikkaa, näytelmiä kuin kuunnelmia. Helakisa teki merkittävän työn myös lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden suomentajana. Kaarina Helakisa -palkinnolla Otavan Kirjasäätiö haluaa tukea ja edistää 
laadukkaan kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa. Palkinto myönnetään tunnustuksena 
merkittävästä kirjallisesta saavutuksesta lasten- ja nuortenkirjallisuuden alueella. Palkinto on perustettu vuonna 
1999, ja se jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 15 000 euroa. 

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2018 Kaarina Helakisa -palkinto on 
myönnetty kuvittaja ja lastenkirjailija Ninka Reitulle 
 
Kuvittaja ja kirjailija Ninka Reittu on julkaissut neljä omaa kuvakirjaa ja kuvittanut mm. Hannele 
Lampelan ja Kreetta Onkelin tekstejä. Reitulla on vahva oma tyyli, joka on hyvin aito, ajaton ja 
ilmaisuvoimainen. Hänen elämäniloa, vauhtia ja huumoria tulvivat kirjansa osuvat suoraan lukijan 
sydämeen. 
 
Ninka Reitun viimeisin kuvakirja Sinä olet superrakas (2017) on valloittava kuvakirja lapsen ja 
vanhemman rakkaudesta. Sitä ennen Reittu on julkaissut kolme kirjaa kissasankareistaan Messistä 
ja Mysteeristä - Kaikki järjestyy (2013), Käpälät kohti seikkailua (2014) ja Kattiralli (2015).  
 
Reittu on erilaisten hahmojen luojana ilmiömäisen taitava. Reitun hahmot ovat niin 
vastustamattoman vilpittömiä ja aitoja, että niistä tulee heti tuttuja ja rakkaita: kissakaverukset 
Messi ja Mysteeri, Superrakkaan Iso ja Pieni, Prinsessa Pikkiriikki Makkara-koirineen ja 
kavereineen. Muutamalla ilmeikkäällä ja luontevalla viivalla Reittu tekee niin ihmisistä kuin 
eläimistäkin syvästi eläviä ja kokevia persoonallisuuksia, joihin lukija voi samastua ja joiden 
mielenliikkeet ja tunteet voi kuvasta lukea.  
 
Tunteiden kuvaajana Ninka Reittu onkin vertaansa vailla. Sinä olet superrakas keskittyy 
nimenomaan tunteisiin, mutta tunteiden voima näkyy Reitun muissakin kirjoissa ja kuvissa. 
Kirjoissa liikutaan laajalla tunneskaalalla: niissä on runsaasti iloa, riemua ja rakkautta, yhtä lailla 
kuin tummempiakin tunteita, surua, pelkoa, ikävää ja kiukkua.  
 
Reitun kuvissa riittää liikettä, vauhtia ja tapahtumia, niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin maailmassa. 
Tuntuu, että kuvissa on niin paljon voimaa, että ne suorastaan heräävät eloon ja jatkuvat pitkälle 
kirjan sivujen ulkopuolelle. Reittu piirtää kuvan jokaisen yksityiskohdan täyteen merkityksiä ja 
oivalluksia. Päätarinan rinnalla elää monia muita. Jos kuvassa on kissaperheen päivällinen, kuvasta 
löytyy myös mm. tipujen rakkaustarina, kanan ja ankan kahvihetki, madon pakoyritys, rauhallinen 
lukuhetki ja mäenlaskua matolla. Siksi sellainenkin ”kirjanlukija”, joka ei vielä pysty lukemaan 
tekstiä, saa kuvista luettavakseen monta tarinaa. 
 
Reitun kirjoja voisi luonnehtia sydämellisiksi seikkailuiksi. Etenkin Messi ja Mysteeri -kirjoissa 
saattaa tapahtua jännittäviä ja vähän pelottaviakin asioita, joudutaan eksyksiin, jäljitetään rosvoja 
tai kadonnutta laivaa, pelastetaan tieltä suistunut auto. Mutta aina löytyy avuksi ja turvaksi 
ystäviä, perheenjäseniä, uusia tuttavuuksia tai vaikkapa suojaava metsä. Lukijalle välittyy vahva 
usko siihen, että hankaluuksista, murheista ja yllätyksistä huolimatta kaikki kyllä lopulta aina 
järjestyy.  
 
Reittu on lastenkirjantekijä, jollaisen lapset ansaitsevat. Hänen kirjansa kutsuvat seikkailuun, 
välittävät olemisen riemua ja rohkeutta, suvaitsevaisuutta ja vilpitöntä uskoa elämään. Hänen 
kirjojensa perusvire on salliva ja hyväksyvä, sellainen joka antaa vapauden lentää, niin kirjan 
henkilöille kuin sen lukijoillekin. 
 
Ninka Reittu (s. 1982) asuu Liperissä aviomiehensä ja pienen poikansa kanssa. Perheeseen kuuluu 
lisäksi muutama kissa, useita koiria ja lukuisia lampaita.  
 
Reittu on ollut Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia –palkintoehdokkaana 2017 teoksesta  
Sinä olet superrakas. 
 



Tuotanto 
Kreetta Onkeli: Selityspakki, kuvitus, 2013 Otava 
Tarja Makkonen: Önnö ja kirjava kissa, kuvitus, 2013 Karisto 
Taikamaan esiopetus, kuvitus, 2013 Otava 
Messi ja Mysteeri – Kaikki järjestyy!, 2013 Otava 
Messi ja Mysteeri – Käpälät kohti seikkailua!, 2014 Otava 
Messi ja Mysteeri – Kattiralli, 2015 Otava 
Hannele Lampela: Prinsessa Pikkiriikki, kuvitus, 2016 Otava 
Sinä olet superrakas, 2017 Otava 
Hannele Lampela: Prinsessa Pikkiriikin talvi, kuvitus, 2017 Otava 
 
Palkinnot 
Pohjois-Karjalan taidepalkinto 2015 
Liperin kunnan Vuoden teko -palkinto 2015 
Liperin kunnan Vuoden kulttuuriteko -palkinto 2017 
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