
Uuno Klami -sävellyskilpailun toiminnanjohtaja ja Kymi Sinfoniettan koordinaattori  

 
Kuka? 
 
Reetaliina Marin työskentelee Kotkassa ja Kouvolassa järjestettävän Uuno Klami -sävellyskilpailun 

toiminnanjohtajana ja samalla alueella toimivan sinfoniaorkesteri Kymi Sinfoniettan 

koordinaattorina. Hän asuu Kotkassa. Marin valmistui Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi 

vuonna 2006 pääaineenaan musiikkitiede. Hän kertoo opiskelleensa ”humanistispainotteisen 

tutkinnon”, sillä sivuainekokonaisuuteen mahtuivat music management –aineopinnot, 

journalistiikan perusopinnot sekä historiaa, filosofiaa, kirjallisuutta ja venäjän kieltä. Yliopisto-

opinnoiltaan hän jäi kaipaamaan yhteisöviestintää sekä taloushallintoa, joita tarvitsee 

tämänhetkisessä työssään paljon, mutta toisaalta kokee niitä juuri tätä kautta oppivansakin 

jatkuvasti. Lisäksi hän tekee ympärivuotista vapaaehtoistyötä Kymijoen Lohisoitto ry:ssä, joka 

järjestää Kotkan seudulla vuosittain poikkimusiikillisen viisipäiväisen festivaalin. 

 

Opiskeluaika 

 

Korpilahdelta lähtöisin oleva Marin aloitti musiikkiharrastuksensa pianon ja nokkahuilun soitolla jo 

lapsena. Hän sai soittotunteja sekä Jyväskylän konservatoriolla että musiikkiopistossa ja hakeutui 

lukion jälkeen opiskelemaan musiikkitiedettä musiikkiin kohdistuvan voimakkaan 

kiinnostuneisuutensa ohjaamana. Vaikka hän kertoo soittoharrastuksensa hiipuneen hiljalleen 

opintojen ja työelämän myötä, on musiikki edelleen hänen suurin intohimonsa ja tarjoaa 

miellyttävän työympäristön kiinnostavine työtehtävineen.  

 

Marin oli opintojensa ohella koko yliopisto-opiskeluaikansa töissä McDonald’sissa. Lisäksi hän 

toimi avustajana Keskisuomalaisen kulttuuritoimituksessa ja viimeisenä opiskeluvuotenaan otti 

vastaan musiikkitieteen oppiaineen ja musiikkitieteen ainejärjestö Trioli ry:n ylläpitämän, nyt jo 

edesmenneen Korvanero-lehden päätoimittajan tehtävän, joista kaikista kertyi kosolti arvokasta 

työkokemusta opintojen jälkeistä työelämää ajatellen. Opiskeluun kuuluvat harjoittelujaksonsa hän 

suoritti Jyväskylän Kesäkonserteissa sekä myöhemmin lyhyemmän jakson Jyväskylä Sinfonialla.  

 

 

 



Nykyinen työnkuva 

 

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun toiminnanjohtajana Marin vastaa sekä 

kansainvälisen että lasten ja nuorten sävellyskilpailun koko kirjosta ulottuen käytännönjärjestelyistä 

ja tiedottamisesta ja markkinoinnista rahoituksen hankkimiseen ja taloushallintoon asti. Lisäksi hän 

toimii yhdistyksen hallinnoimien projektirahoitteisten hankkeiden projektipäällikkönä. Marinin 

työhön Kymi Sinfoniettan koordinaattorina kuuluu pääosin markkinointiin ja tiedotukseen sekä 

kansainvälisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. Hän hankkii mm. rahoitusta orkesterin 

ulkomaanmatkoihin ja erillisiin projekteihin, ja on lisäksi mukana myös käytännön järjestelyissä. 

Lisäksi työhön kuuluu mm. sidosryhmäsuhteiden ylläpitoa, oheistoimintojen suunnittelua ja 

käytännön järjestelyjä. 

 

Vaikka toimeen kuuluukin paljon tietokoneella työskentelyä, työ on silti hyvin vaihtelevaa. 

Tehtävien monipuolisuus ja haastavuus pitää työn myös mielenkiintoisena. Yksikään työpäivä ei 

ole samanlainen, työssä on jatkuvasti uutta kehitettävää ja mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia asioita 

on loputtomasti. Innovatiivisen työn sekä hyvänä että välillä haastettakin tarjoavana puolena Marin 

pitääkin rajojen puuttumista. Marinin tulevaisuuden tavoitteena onkin laajojen 

kehitysmahdollisuuksien puitteissa kehittää sävellyskilpailua kansainvälisesti ja valtakunnallisesti, 

ja päästä toteuttamaan myös muita työhön liittyviä haaveita. 

 

 

Reetaliina Marinin haastattelun pohjalta 2.3.2016 Venla-Vanamo Asikainen & Joonas Pihala. 

 

 


