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Petalax i Malax är Årets by 2021 i Österbotten. Juryn som består av Aktion Österbottens 
byaverksamhets byaarbetsgrupp, motiverade valet så här: 
 
I byn finns det en stark framtidstro med visioner, levande föreningsliv och lyckad företagsamhet i 
förhållande till byns storlek. 
 
Service, gemenskap och framtidstro är tre ord som enligt Kerstin Knip, hembygdsföreningens 
ordförande beskriver byn bäst.  
- Det här betyder mycket för byn. Vi får vara stolta över utmärkelsen.  
 
 
Årets Landsbygdsaktör 2021: Molpe Sjöräddare 
 
Jens Norrgård från Molpe Sjöräddare r.f. hoppas att människorna uppskattar deras frivilliga arbete 
och känner sig tryggare att röra sig på havet när de vet hjälp finns att fås av en lokal aktör som 
känner både farleder, platser samt människorna.  
- Genom vårt frivilliga arbete ger vi trygghet för både fritidsbåtar, dvs de boende och 
sommarstugeägare samt yrkes och fritidsfiskare att utöva sina intressen på havet, vi finns till som 
en resurs som kan hjälpa vid både nöd och assistans tillbud.  
 
Motivering: 
En trygghet för den Österbottniska skärgården. Med frivilliga och aktiva medlemmar som träffas 
regelbundet, uppdaterar sitt kunnande kontinuerligt, välkomnar alla oberoende av erfarenhet och 
ålder samt underhåller verksamheten på talko. 
 
 
Byaverksamhetens Vägvisare 2021: Kenneth Nordberg 

  
Kenneth Nordberg jobbar som forskare i regionalvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Han har varit 
intresserad av frågor som relaterar till samhällsutveckling på olika sätt. En stor tyngdpunkt har 
varit landsbygdsutveckling. 
- Det är förstås hedrande att mitt arbete uppmärksammas på detta sätt. Jag är ändå helt och hållet 
en forskare, de vetenskapliga målsättningarna är huvudsaken. Om de får positiva sidoeffekter, och 
att de uppskattas är förstås en trevlig bonus, konstaterar Nordberg. 
 
Motivering: 
Den Österbottniska projektforskaren med ett brinnande intresse för landsbygdens välmående, såväl 
i klimatfrågor och landsbygdssäkring, som i landsbygdsutvecklingens sociala innovationer.   
 
 
Årets Landsbygdsansikte 2021: Humorgruppen KAJ 
 
Humorgruppen KAJ består av tre kompisar, Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård 
som gör humor tillsammans. I över 10 år har de skrivit låtar, gjort videor och uppträtt runt om i 



Svenskfinland. Just nu jobbar de på sin andra musikal, Botnia Paradise, som har premiär i höst på 
Wasa teater.  
- Vi skapar evenemang och underhållning för ett rikare kulturliv med innehåll som speglar 
publikens egna upplevelser och liv. Att jobba på vår egen dialekt och underhålla har alltid varit en 
självklarhet för oss, det är fint att se att vårt arbete uppskattas, säger Axel Åhman. 
 
Motivering: 
Genom att på ett musikaliskt, skämtsamt och humoristiskt sätt underhålla på sin egen dialekt, 
framför och lyfter humorgruppen KAJ samtidigt upp sina Österbottniska rötter. 
 
 

Aktion Österbotten r.f. utser årets by i landskapet tillsammans med Österbottens förbund varje år. 
Årets by utses på basen av ansökningar från byarna. Den första Österbottniska utmärkelsen 
utdelades år 2001. 
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