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Kauden 2006 tavoitteeksi asetettiin seuran imagon muokkaaminen siten, että FC OPA 
tunnetaan ja mielletään miesten jalkapallojoukkueeksi. 

Tavoitteelle saatiin hyvä lähtökohta kun kauden 2005 päätteeksi joukkue oli varmistanut 
sarjanousun neloseen. Tammikuussa todettiin, että FC OPAn imago on ollut niin hyvä, että 
uusia pelaajia oli tulossa lisää niin, että toisen joukkueen ilmoittaminen viitoseen oli mah-
dollista. Joukkueelle valittiin nimeksi FC OPA MetroStras.  

Varsinaisen jalkapallokauden alkamista odotellessa osallistui FC OPA kahdella joukkueel-
la futsalin neloseen. Joukkueet oli koottu tasavahvoiksi eikä varsinaisia menestystavoittei-
ta ollut asetettu. Kumpikin joukkue jäi lohkossaan niukasti alempaan loppusarjaan. Jääkie-
kon olympiafinaali sotki loppusarjojen pelit ja osa peleistä jäi pelaamatta. FC OPA hoiti 
kuitenkin velvoitteensa ja joukkueet voittivat lohkonsa. 

Palloliiton Pohjois-Suomen piiri yllätti kaikki muuttamalla ilmoittautumisten jälkeen sarjajär-
jestelmää. Kaudella 2006 ei pelattu Viitosta vaan Viitonen oli muutettu Nelosen lohko b:ksi 
ja sen voittaja pääsi suoraan karsimaan noususta Kolmoseen. FC OPA vastusti muutosta 
mutta päätös ei muuttunut tehdystä esityksestä huolimatta. 

Viralliset ottelut alkoivat edustusjoukkueen osalta Suomen cupin ottelulla Heinäpäässä 
hankien keskellä rovaniemeläistä kolmosen joukkuetta Rio Grandea vastaan. Tasaisen 
ottelun vei lopulta vierailija rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. 

Nelosen ottelut alkoivat toukokuussa. Edustusjoukkue ei hävinnyt yhtään ottelua sarjas-
saan ja nousi suoraan Kolmoseen rasitteenaan vain kaksi tasapeliä. Edustusjoukkueen 
ottelut huipentuivat Raatissa pelattuun viimeiseen sarjapeliin FC RAIta vastaan. Peliä seu-
rasi FC OPAn ennätysyleisö. Yleisö viihtyi ja sai nauttia lopuksi ilotulituksesta. 

MetroStars pelasi entisessä Vitosessa ja sijoittui puolen välin paremmalle puolelle. Jouk-
kueessa olisi ollut potentiaalia sarjan kakkospaikallekin mutta pelaajiston sitoutuminen ei 
ollut sillä tasolla, että jokaiseen otteluun olisi saatu iskukykyinen ryhmä. Seuratoimijoiden 
talkoohenkeä todistaa kuitenkin se, että valmentaja Jyrki Kylmälä pelasi kaikkiaan kahdek-
sassa pelissä ja suurimman hädän hetkellä kentälle juoksivat avauksessa seuran puheen-
johtaja Ralf Mattson ja hallituksen jäsen, valmentaja Lauri Kauppinen sekä vaihdosta ur-
heilutoimenjohtaja Raine Pernu. 

FC OPA on tehnyt yhteistyötä kansainvälisten jalkapalloagenttien kanssa. Yhteistyössä FC 
OPA on huolehtinut pelaajien ylläpidosta ja harjoittelusta. Toiminnalla on herätetty uusia 
ajatuksia ja haasteita oululaiselle jalkapalloilulle. 

FC OPAn toimisto on palvellut asiakkaita ja pelaajia osoitteessa Nummikatu 18 E 3-4. 
Toimisto on tuottanut mittavan määrän tiedotemateriaalia: 149 erillistä tiedotetta tai ottelu-
selostusta. Lisäksi sivuilla on jaettu kattavasti tietoa pelaajille harjoituksista, peleistä ja 
muista tapahtumista. Seuran omilla internet-sivuilla on mahdollisuus palautteen antami-
seen. Palautteita on vuoden aikana tullut runsaasti. Interaktiivista keskustelupalstaa ei ole 
ollut mahdollista perustaa, mutta internetin keskustelupalstoilla on FC OPAlla ollut oma 
"topikki" marraskuusta alkaen. 

Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri myönsi piirin hopeisen ansiomerkin FC OPAn 
toiminnassa oleville vähintään 10 vuotta aktiivisesti jalkapallon parissa toimineille Jyrki 
Kylmälälle ja Raine Pernulle. Piirin syyskokouksessa valittiin piirihallitukseen kahden vuo-
den ajaksi FC OPAn edustajana Lauri Kauppinen. 
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Vuosikertomuksen liitteiksi on koottu tilastotietoa kaudelta 2006. Liitteinä ovat myös inter-
net-sivuilla julkaistut otteluselostukset sekä eräitä muita mielenkiintoisia asioita. 

Vuosi 2006 oli FC OPA:lle tavoitteen mukainen: FC OPA on vakavasti otettava miesten 
jalkapallojoukkue.  

Taloudellisesti toimintavuosi on ollut hyvä: FC OPA on hoitanut velvoitteensa eikä seuralla 
ole velkaa.  

FC OPA kiittää kaikkia tukijoitaan, yhteisyökumppaneitaan sekä rehtejä kilpakumppanei-
taan menneestä kaudesta.  

 
 
     
    Hallitus 
 

Seuran toimihenkilöt 
 
Puheenjohtaja:  Ralf Mattson 
 
Hallitus:  Lauri Kauppinen 
  Jukka Rantala 
   
Urheilutoimenjohtaja: Raine Pernu (hallituksen ulkopuolinen sihteeri) 
 
Valmentajat: Jyrki Kylmälä 
  Lauri Kauppinen 
 
Huoltajat:  Jukka Rantala 
  Kari Väre 
  Olli Tuppurainen 
 
Kuuluttaja:  Pertti Nykänen 
 
Rahastonhoitaja: Jussi Kuusela 
 


