
Meie õpetaja Tõiv Tiits. 

Arvake ära, mis on ühist Eeva Talsil, Sven Grünbergil, Antti Kammistel ja Tõiv Tiitsul? 

Nad kõik on sündinud Amburi tähtkujus ning armastavad muusikat enda ümber ja enda 

sees. 

Optimistlik, vaheda huumorisoonega, positiivne, entusiastlik ja heatahtlik. Mees, kes on 

alalises liikumises. Vabadus pole talle lihtsalt sõna vaid vajalik elutingimus. 

Õpetaja Tõiv Tiits on õppinud Pärnu Koidula koolis matemaatika-füüsika klassis. Edasi 

tudeerinud Eesti Muusikaakadeemias muusikapedagoogikat. Dirigeerimise alused tegi 

selgeks professor Venno Laul. Lõpuks lõpetanud Tallinna Ülikooli koorijuhi erialal.           

Tõiv: „Dirigeerimist õppisin, sest siis ei pea kuulajatele otsa vaatama, võib rahulikult 

seljaga olla.“ 

Aastatel 1989-1992 on Tõiv  töötanud professionaalse lauljana Kammerkooris „Eesti 

projekt“ ja aastatel 1992-1995 Eesti Raadio Kooris. 

Tõiv Tiits on töötanud kuus aastat Pärnu Elisabethi kirikus koorijuhina. Praegu juhendab ta 

Sindi slaavi kutuuriühingu segakoori Slavjanotška, naiskoori Põllepaelad ja Rääma 

poistekoori Valter. Kahe viimasega on ta käinud ka laulupeol. Peale selle laulab Tõiv ise 

Pärnu Kammerkooris. 

 

 

 



 

„Mul oli ka üks foobia,“ sõnab Tõiv, „ma nimelt kohutavalt kartsin teiste ees laval klaverit 

mängida. Sellest sain üle Slavjanotška segakoori juhendades, kuna seal pidin samaaegselt 

ka kontsertmeister olema. Nüüd on närv juba väiksem.“ 

Koorijuht Tõiv Tiits on üks kolmest eesti rahvusest dirigendist, kes on juhatanud 

„Slavjanski vinokil“, s.o. vene laulupeol Eestis. Teised kaks on Ene Uibo ja Aarne 

Saluveer.                                                                                                                             

Peale selle on Tõiv Tiits Pärnu Linnaorkestri kõige staažikam direktor – kahe perioodi 

peale kokku 9 aastat. 

Praegu annab Tõiv Tiits laulutunde Pärnu Rääma Põhikoolis ja Pärnu Mai Koolis. 

Ja nüüd üllatus! Muusikaõpetaja Tõivu hobiks on ehitamine. Koos isaga on ta ehitanud 

maja, mis praegu on ta koduks. Tõiv: „Ise otsustasin ühe veel juurde ehitada.“ Ta on 

renoveerinud ning ülekõndimiseks avanud Reiu jalakäiate ja suusasilla. Töötanud kümme 

aastat puidutööstuses logistikuna.                                                                                                            

Kunagi oli salahobiks ka näitlemine. 

 

 

Tõiv ehitab. 

 



Aga miks siis ikkagi muusikaõpetaja, aga mitte näitleja või ehitaja elukutse?                   

„Muusika juurde jäin selle tõttu, et Elmar Trink soovitas 1986. aastal näitlemise asemel 

„seniste liistude juurde jääda“…Lühidalt - näitlemiseks mitte piisavalt andekas. Ja Jana 

Trink Erakooli sattusin ka juhuslikult. Elmar vihjas ja Jana kutsus. Ah, et millal? Enam ei 

mäleta, aeg läheb nii kiiresti.“  

Aga meie mäletame. See oli aasta 2015. Alul õpetas ta suuremaid õpilasi, nüüd on ring 

laienenud väikesemate ja lausa mudilasteni välja. Sekka ka mõni solisti- ja klaveritund.  

 

 

Mudilaste laulutund. 

 

Tõiv on toonud kõik oma neli last muusika juurde ja süstinud neisse huvi selle kauni kunsti 

vastu. 

Tõiv Tiits on soe ja muhe inimene. Ta on meie õpetaja. 

 


