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Erukolonel dr. phil. DETLEV-HOLGER MÜLLER (1947) on 
alustanud oma teenistust Bundeswehris 1967. aastal ning 
omandanud ohvitserikutse, õppinud Mannheimi ülikoolis ja 
Bundeswehri Führungsakademie kindralstaabi kursusel. 
Aastatel 1983–1989 töötas ta erinevatel staabiohvitseri 
ametikohtadel (G4 ja G3, Panzerbrigade 6) ja Saksamaa 
Liitvabariigi kaitseministeeriumis. Aastatel 1989–1991 oli ta 
Saksa-Prantsuse ühispataljoni ülem. Aastatel 1991–1998 
töötas kol Müller Führungsakademie juhtimisõppejõuna ja 

ÜRO staabiohvitseride kursuse ülemana, osales G3 staabiohvitserina 
välismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas Mostaris SFORi mitmeriigiüksuse 
„Salamandre“ koosseisus ning täiendas end erialaselt Torontos. Aastatel 
1999–2002 oli tema teenistuskohaks EUROCORPSi staabi J3 Strasbourgis 
ning ta viibis ka välismissioonil Kosovos KFORi staabi J3-s. Aastatel 2002–
2008 juhtis kol Müller Sonthofenis asuvat Bundeswehri sõjaväepolitsei ja 
staabiteenistuse kooli ning oli EUFORi koosseisus 4. Saksa väekontingendi 
ülem Sarajevos. Pärast erruminekut 2008. aastal jätkas kol Müller 
akadeemilisi õpinguid ja kaitses 2012. aastal Bundeswehri Helmut Schmidti 
ülikoolis doktoritöö teemal „Clausewitz’ strategic thinking in the light of 
game theory“. 
 

Erukolonelleitnant JÖRG KELLER (1953) on läbinud 
suurtükiväeohvitseri väljaõppe ja lõpetanud Müncheni 
ülikoolis kasvatusteaduste eriala. Aastatel 1977–1990 on ta 
teeninud suurtükiväeohvitserina erinevates üksustes ja 
staapides. 1992. aastast on kol-ltn Keller Führungsakademie 
õppejõud ja teadustöötaja. Alustanud oma pedagoogilist 
tegevust juhtimiseriala õppejõuna, töötas kol-ltn Keller 
akadeemias pikka aega militaarsotsioloogia dotsendina. 
Alates erruminekust 2012. aastal on kol-ltn Keller jätkanud 

erialaste teadmiste ja kogemuste jagamist külalislektorina Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutustes. 
Aastatel 2003–2008 juhtis kol-lnt Keller Bundeswehri sotsiaalteaduste 
instituudis interdistsiplinaarset välisoperatsioonide sotsiaalteadusliku 
toetamise ja uurimise teadusprojekti. Tema õpetamis- ja teadustöö 
põhisuundadeks on olnud sõjavägi kui organisatsioon juhtimisõppe ja 
organisatsioonisotsioloogia vaatenurgast, Bundeswehri välisoperatsioonid, 
mehe- ja naisrolli konstrueerimine relvajõududes, samuti Bundeswehri 
organisatsioonikultuur ja -filosoofa, relvajõud kui õppiv organisatsioon ning 
sõjaväeliste juhtide areng ning kutsekuvandid. Kol-ltn Keller on paljude 
erialaste teadusartiklite ja uurimisaruannete autor. 
 

Dr. phil. MAREN TOMFORDE (1970) on õppinud sotsiaal-, 
poliitika- ja religiooniteadust ning antropoloogiat Münsteri, 
Pariisi ja Hamburgi ülikoolis. 2005. aastal Hamburgi 
ülikoolis antropoloogia erialal kaitstud doktoritööle eelnesid 
põhjalikud välitööd Tai põhja- ja loodeosas elavate karenite 
(1999–2000) ja hmongide (2001–2002) keskel. Aastatel 
2003–2007 töötas ta Bundeswehri sotsiaalteaduste instituudis 
teadurina ja viis Bundeswehri välisoperatsioonide 



piirkondades läbi etnograafilisi uuringuid. Alates 2005. aastast õpetab 
dr Tomforde Berliini Humboldti ülikoolis etnoloogiat ja 2007. aastast on ta 
Führungsakademie inim- ja sotsiaalteaduste teaduskonnas teadusdirektor ning 
sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent. Dr  Tomforde peamisteks 
uurimisvaldkondadeks on kultuuriteooriad ja kultuuriruumid, etnoloogilised 
rahu- ja konfliktiuuringud, migratsioon ning religiooni erinevad aspektid. Ta 
on avaldanud mitmeid monograafiaid ja arvukalt teaduspublikatsioone. 
 

Brigaadikindral MEELIS KIILI (1965) on õppinud Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias, Balti Kaitsekolledžis, NATO 
Rooma kaitsekolledžis ja Ameerika Ühendriikide maaväe-
kolledžis ning täiendanud end erialaselt erinevatel ÜRO ja 
NATO kursustel. 1991. aastal alustas ta oma riigikaitselist 
tegevust Kaitseliidus, seejärel teenis Balti pataljonis 
väljaõppeohvitserina ning Rahuoperatsioonide Keskuse 
staabiülema ja ülemana. 1996. aastal osales brig-kin Kiili 
ÜRO missioonil Liibanonis. Pärast Balti Kaitsekolledži 

lõpetamist, aastatel 2000–2003, oli ta NATO Northwoodi piirkondliku 
väejuhatuse peakorteris staabiohvitser. Pärast välisteenistusest naasmist teenis 
brig-kin Kiili maaväe staabis vanemstaabiohvitseri ja staabiülema ametikohal, 
aastatel 2006–2007 ka peastaabi ülema asetäitjana. Pärast õpinguid NATO 
Rooma kaitsekolledžis, aastatel 2008–2010, töötas brig-kin Kiili Eesti 
kaitseatašeena Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, õppides samal ajal ka 
USA maaväekolledžis. Aastatel 2010–2012 oli brig-kind Kiili esimese 
eestlasena Balti Kaitsekolledži ülem, alates 2012. aastast kuni tänini on ta 
Kaitseliidu ülem. 
 

Professor TÕNU LEHTSAAR (1960) on õppinud Tartu 
Ülikoolis psühholoogiat, kaitsnud 1990. aastal pedagoogika-
kandidaadi kraadi ning 1999. aastal Amsterdami ülikoolis 
doktorikraadi religioonifilosoofia erialal. Ta on end 
täiendanud USAs Louisville’i teoloogilises seminaris ja 
Tartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Oma teadlasteed 
alustas prof Lehtsaar 1983. aastal Tartu Ülikooli teadurina, 
juhtides alates 1986. aastast rakenduspsühholoogia laborit. 
Aastail 1991–2000 oli ta Tartu Ülikooli usuteaduskonna 

dotsent, 1994–1995 külalisprofessor Texases Fort Worthis asuvas 
teoloogilises seminaris ja alates 2000. aastast TÜ praktilise usuteaduse 
professor. Aastatel 2001–2003 oli prof Lehtsaar Tartu Ülikooli usu-
teaduskonna dekaan, 2003–2005 õppeprorektor ja 2007. aastal rektori 
kohusetäitja. Alates 2008. aastast on ta usuteaduskonna religiooni-
psühholoogia professor. Tunnustatud õppejõu ja eksperdina on prof Lehtsaar 
pidanud arvukalt külalisloenguid erinevates ülikoolides ja kõrgkoolides 
USAs, Saksamaal, Soomes, Tšehhis ja Islandil. Prof Lehtsaare peamised 
uurimisvaldkonnad on religioonipsühholoogia, suhtlemiskonflikti psühho-
loogia ning religioon ja käitumine. Ta on avaldanud mitmeid monograafiaid, 
esseekogumikke ja õpikuid ning arvukalt teaduspublikatsioone. 
  



Kolonel MARTIN HEREM (1973) on õppinud sõjaväelist 
juhtimist Riigikaitseakadeemias ja kaitsnud 2012. aastal 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes magistrikraadi 
sõjaväelise juhtimise erialal. Ta on läbinud vanem-
staabiohvitseride ja kõrgema juhtimiskursuse Balti Kaitse-
kolledžis. Teenistust ohvitserina alustas kol Herem 1996. 
aastal Kuperjanovi jalaväepataljoni rühmaülemana. Aastatel 
1998–2000 teenis ta Tartu jalaväepataljoni operatiiv-
ohvitserina. Pärast õpinguid Balti Kaitsekolledžis oli 

kol Herem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes taktika õppejõud ning aastail 
2003–2007 taktika õppetooli ülem, andes olulise panuse õppekavade 
arendamisse ja õppeasutuse üldisse arengusse. 2006. aastal osales ta 
staabiohvitserina välisoperatsioonil Iraagis. 2007. aastal alustas ta Tapa 
väljaõppekeskuses teenistust staabiülemana ning juhtis aastail 2008–2012 
Kirde kaitseringkonda. Pärast kõrgema juhtimiskursuse lõpetamist 
2012. aastal Balti Kaitsekolledžis naasis kol Herem Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutustesse ja teenis ülema asetäitjana. Alates 2013. aastast 
on  kol Herem  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem. 
Kol Herem on hinnatud õppejõud ja oodatud esineja erinevatel juhtimis-
konverentsidel ja seminaridel. 2010. aastal valiti kol Herem Kaitseväe 
aastaohvitseriks. Ta on avaldanud erinevaid arvamus- ja teadusartikleid ning 
osalenud aktiivselt Eesti sõjateadusliku mõtte arendamisel. 
 

Major KASPAR SAUL (1977) on õppinud sõjaväelist juhtimist 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ja kasvatusteadusi 
Tallinna Ülikoolis ning kaitsnud 2008. aastal Tallinna 
Ülikoolis magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Pärast 
põhikursuse lõpetamist 1999. aastal alustas mjr Saul 
teenistust rühmaülemana Kuperjanovi jalaväepataljonis, läbis 
2001. aastal pioneeri erialakursuse Soomes ning teenis 
aastatel 2002–2004 Tapa väljaõppekeskuses, kus tema 
peamiseks ülesandeks oli pioneeri relvaliigi ajateenijatest 

juhtide väljaõpe. Seejärel, aastatel 2004–2008, teenis mjr Saul Pärnu 
jalaväepataljonis nii allüksuste ülema kui staabiohvitserina. 2008. aastast 
alates on mjr Sauli teenistuskohaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 
kus ta tegutseb pioneeriteenistuse lektorina ja õpetab juhtimise aluseid. 
Mjr Saul on oma ala hinnatud spetsialist ja täienduskoolitaja. Ta on 
õpetanud  riigikaitseõpetust Pärnu erinevates gümnaasiumites, osalenud 
gümnaasiumidele mõeldud riigikaitseõpiku koostamisel ja riigikaitseõpetuse 
õpetajate koolitamisel. 
 


