
Karatemästaren med rätt att fatta beslut 

Beslutet att satsa på politik tog Tina Järvenpää hon då hon blivit mamma och frågade sig 

vem det är som bestämmer om barnomsorgen och skolan i Trelleborg. Att det blev 

Folkpartiet Liberalerna hon valde berodde på att det var de som drev frågor som var särskilt 

viktiga för Tina personligen. Hon tog kontakt med Bert Ekstrand i Trelleborg och blev efter en 

tid vald som vice ordförande. Inte långt därefter efterträdde Tina Lars Hemzelius som avgått  

som ordförande. 

Blir vice ordförande i Kommunstyrelsen 

Efter valet 2010 där folkpartiet tog över efter Kristdemokraterna som näst största 

alliansparti (efter Moderaterna) blev Tina vice ordförande i Kommunstyrelsen. I 

kommunfullmäktige är hon Folkpartiets andra ledamot efter Bert Ekstrand.  

Tina är också ledamot av valberedningen och  ersättare i arvodesberedningen. 

Tina framhåller gärna det goda samarbetet inom Femklövern. I övergripande frågor är 

enigheten stor, samtidigt som alla partiet får möjlighet att föra fram sina egna prioriterade 

frågor. Det är moderaterna som har initiativet och att de har dubbelt så många mandat de 

övriga fyra partier har tillsammans märks tydligt. Men alla partier bemöts med respekt.  

I Kommunstyrelsen är både Tina Järvenpää och Ulf Bingsgård, ordförande, personer som är 

vana vid att ta stor plats och vara rak på sak och tydliga. De ideologiska skillnaderna mellan 

Moderaterna och Folkpartiet finns och sopas inte under mattan.  

Värnar om viktiga liberala frågor 

Frågor som är viktiga för Tina att driva är ett levande centrum med affärer, caféer och 

lägenheter, liberalism för föräldrar, som ska ha möjlighet att påverka barnomsorg, skola och 

fritidsmöjligheter för sina barn och en infrastruktur för framtiden med miljövänliga 

alternativ, som pågatåg och bussförbindelser med biogas, till närliggande kommuner. 

Tinas främsta förebild bland politiker är Birgitta Ohlsson, EU-minister i regeringen. Hon har 

lyckats kombinera ett politiskt toppjobb med att vara mamma och ha en privat sfär. En 

annan person är Marit Paulsen, riksdagsledamot för folkpartiet främst för hennes insatser 

när det gäller djurrättsfrågor. Frågor som alltid intresserat Tina som under en period i sitt liv 

var "vegan" och fortfarande inte äter "rött kött".  

Föräldrarna kom från Finland till Gummifabriken 

Tina är andra generationens invandrare. Hennes föräldrar kom från Finland till Trelleborg på 

70-talet för att arbeta på Gummifabriken. 

Hon är född och uppvuxen i Trelleborg. Hon gick i helfinsk, både  förskola och på lågstadiet,  

där bara svenskundervisningen var på svenska. Det var små klasser med omkring åtta elever. 

Vilken lyx! Banden med de gamla klasskamraterna finns fortfarande kvar.  



Från fjärde klass "integrerades" de finska barnen med svenskarna, däribland fanns bland 

annat  Ulf Bingsgård som blev hennes klasskamrat i många år. Hon minns Ulf som intresserad 

av att spela teater och att uppträda både på scenen och i klassrummet och att han var duktig 

på att spela klarinett. Men han var också den som höll ordning på klassen, han hade hand 

om klasskassan och bar sina  viktiga dokument i en vinröd portfölj.  

Tina säger sig ha hög arbetsmoral och pliktkänsla. Men så är hon ju också en riktig  

storasyster med två yngre bröder. En är fyra år och den andre sju år yngre än Tina.  

Yrke:  Arbetsterapeut 

Tina Järvenpää är utbildad arbetsterapeut och har under ett antal år arbetat inom psykiatrin. 

Just nu är hon barnledig från jobbet i Malmö . Hon är bra på att motivera människor till 

förändring. Hon är bra på att lyssna och har en fast övertygelse om att det inte finns några 

hopplösa fall, alla kan ändra sitt beteende.  

Det vore bra att få en tjänst inom rättspsykiatrin i Trelleborg i framtiden för att slippa 

pendla. Tina bor på Östergatan med sin lilla dotter Hanna.  

Idrott på fritiden 

Fritid har Tina inte haft mycket av under lång tid eftersom hennes dotter Hanna varit svårt 

sjuk. Men nu går det bättre och Tina har börjat ägna sig åt sina favoritsporter igen.  

Hon tränar på nya Fame Fitness, gärna Zumba, och funderar på att gå en instruktörskurs i 

"piloxing", en rykande färsk träningsform, en blandning av pilates och boxning.  

Tina har kampsportat i flera år och tävlat i karate där hon har blått bälte, sjunde Kyu. Hon 

har också undervisat kvinnor i praktiskt självförsvar och varit idrottslärare på högstadiet.  

Men främst prioriterar hon ändå alltid dottern Hanna.  

Bertil Tomelius 

 

 

 

 

 

 


