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Katsaus menneeseen kauteen
Kauden 2007 uutena haasteena oli jälleen uusi sarjataso. Edellisvuonna tavoitteena oli
ollut imagon muokkaus, johon nyt ei enää tarvinnut samalla tavalla panostaa, vaan voitiin
asettaa tavoitteet urheilullisen menestyksen puolelle. Uusi sarjataso kuitenkin aiheutti sen,
että virallista tavoitetta ei kuitenkaan asetettu, vaan tyydyttiin kehittämään seuran toimintaa.
Kolmonen oli aivan uusi maailma osalle seuran toimihenkilöistä mutta peli oli kuitenkin tuttu. Muutaman yllättävän tappion myötä kaudesta tuli erittäin jännittävä. Rovaniemeläinen
Santa Claus tuntui menevän vielä puolessa välissä kautta suvereenisti sarjan voittoon kun
FCOPAlle tuli samaan aikaan muutamia yllättäviä pistemenetyksiä. Heinäkuusta alkaen
FC OPA pelasi ”veitsi kurkulla”, sillä yhteenkään pistemenetykseen ei ollut varaa, jos halusi päästä karsintoihin Kakkoseen. Jännitys huipentui lopulta viimeiselle kierrokselle, jossa
vain toisten joukkueiden pelaaminen FC OPAn kannalta sopivasti ristiin, takasi FC OPAlle
kärkipaikan sarjassa mahdollisuuden nousta karsintojen kautta Kakkoseen.
Karsinnoissa neljästä joukkueesta kolme nousi Kakkoseen ja karsinnat FC OPA selvitti
lopulta helposti.
Metro Stars pelasi Viiitosessa, joka oli palautettu edellisvuoden 4B-sekoilun jälkeen uudelleen sarjatasoksi, sijoittuen sarjassa kolmanneksi. Tämä kuitenkin riitti siihen, että Metro
Stars nousi kaudelle 2008 Neloseen. Seuran tilastoissa edellisvuoden tapahtumat on kirjattu sarjatasolle Viitonen, koska Nelonen B muodostettiin Viitosen joukkueista vain sen
vuoksi, että OLS-akatemia pääsee oikotietä Kolmoseen ja kun tämä toteutui, palattiin jällen sarjatasossa myös nimellisesti Viitoseen.
FC OPAn toimisto on palvellut asiakkaita ja pelaajia edelleen osoitteessa Nummikatu 18 E
3-4. Toimisto on tuottanut jälleen mittavan määrän tiedotemateriaalia: tiedotetta, otteluennakoita ja otteluselostusta. Lisäksi sivuilla on jaettu kattavasti tietoa pelaajille harjoituksista, peleistä ja muista tapahtumista.
Vuosikertomuksen liitteiksi on koottu tilastotietoa kaudelta 2007. Liitteinä ovat myös internet-sivuilla julkaistut otteluselostukset sekä eräitä muita mielenkiintoisia asioita.
Vuosi 2007 oli FC OPA:lle menestyksekäs: FC OPA on vakavasti otettava miesten jalkapallojoukkue, joka pelaa seuraavalla kaudella Kakkosessa ja toisella joukkueella Nelosessa.
FC OPA kiittää kaikkia tukijoitaan, yhteisyökumppaneitaan sekä rehtejä kilpakumppaneitaan menneestä kaudesta.
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