
Talvilomat on vietetty ja on aika palata sorvin ääreen. Loppuvuonna 2022
saatiin kuulla monia mukavia uutisia. Ferrari ilmoitti marraskuun puolessa
välissä, että Tuukka Taponen tuli valituksi Ferrari Driver Academyn
uudeksi jäseneksi heidän World Finals Scouting Campiltä. 

Tänä päivänä harva kuljettaja menee enää Formula1 -sarjaan asti omilla
avuillaan, vaan lähes jokaisella sinne nousevalla on joku F1-tiimin Junior
Akatemia taustalla. Ferrari on yksi maailman vahvimmista brändeistä ja
heidän F1-tallinsa on varmasti maailman legendaarisin. Tuukka tulee
kantamaan tulevaisuudessa ylpeänä heidän logoaan rinnassa ja tekee
kaikkensa sen eteen, että on annetun mahdollisuuden arvoinen kuljettaja. 

Ferrari uutisen jälkeen alkoi intensiivinen testijakso Italian radoilla
Italialaisen Prema Teamin Formula4-autolla. Vauhti oli jokaisessa testissä
hyvää ja päivä päivältä uusi auto tuli tutummaksi, samoin Italian radat.
Viimeisessä testissä Vallelungassa Tuukka oli jo molempien päivien nopein.
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Tervetuloa kausi 2023!
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Tuukka Taponen ja Ferrari Driver Academy

Joulukuussa palattiin Suomeen ja edessä oli erilaisia edustustilaisuuksia, simulaattoripäiviä niin Suomessa kuin
Italiassa, yhteistyöneuvotteluita, jne… Myös korona pääsi vierailemaan kylässä ja sen takia esim. FIAn palkintogaala
oli jätettävä välistä. Joulu ja Uusi Vuosi oli rauhoittumisen aikaa ja silloin koitettiin latailla myös akkuja ja levätä.
Viime vuosi piti sisällään jälleen reilut 250 matkapäivää, joten myös levolla on iso merkitys, että miehestä saadaan
paras irti, kun kausi 2023 alkaa.
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Sopimus italialaiseen Prema tiimiin kaudelle 2023
Joulukuussa julkistettiin myös tulevan kauden 2023 tiimi. Italialainen Prema
Team oli varsin tyytyväinen Tuukan tekemiseen loppuvuoden testeissä ja
sopimus allekirjoitettiin joulukuun puolessa välissä Italian Formula4-sarjan
ajamisesta. Prema on tunnettu menestyksestään jokaisessa pikku-
formulaluokassa. Tiimi voitti menneellä kaudella UAE F4-sarjan, Italian F4-
sarjan ja Saksan F4-sarjan. Tämän lisäksi tiimi voitti jokaisessa kolmessa
sarjassa myös F4-tiimien välisen mestaruuden. Tämän lisäksi Dino Beganovic
voitti Preman autolla Formula Regional luokan mestaruuden ja Oliver Bearman
oli FIA F3-luokassa kolmas. Molemmat edellä mainitut ovat myös Ferrari Driver
Academyn kuljettajia. Tuukka on siis hyvissä käsissä tällä kaudella.

https://www.facebook.com/tuukkataponen
https://www.instagram.com/tuukka.taponen/
https://www.tuukkataponen.com/
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Tästä uutiskirjeestä löytyy linkkejä isompiin uutisiin viime kuukausilta ja samalla infoa tämän viikon kilpailuista.
Pysykää kuulolla!

Yhteistyö Wihurin kanssa mahdollistaa myös laajemman kilpailukalenterin ja Italian F4-sarjan lisäksi mukaan tulee nyt
myös Aasian UAE F4-sarja. Aasian UAE F4-sarja sisältää viisi kilpailuviikonloppua tammi-helmikuun aikana Dubain,
Kuwaitin ja Abu Dhabin radoilla. Jokaisessa kilpailussa ajetaan kolme kilpailulähtöä, joten startteja tulee yhteensä 15.
Ensimmäinen kilpailu ajetaan jo 13.-14.1. Dubaissa ja viimeinen 18.-19.2. Abu Dhabissa.

Tuukan Italiassa edustama Prema Team aloitti viime vuonna läheisen yhteistyön intialaisen Mumbai Falcons tiimin
kanssa. He ajattivat yhdessä menneellä kaudella autojaan Aasian Formula Regional sarjassa ja voittivat kuljettaja
sekä tiimi mestaruuden. Tälle vuodelle kyseinen Mumbai Falcons tiimi lähtee ajattamaan tiimiään myös UAE F4-
sarjaan ja Tuukka tulee olemaan yksi heidän kuljettajistaan. Niin tänä kuin viime kaudella Mumbai Falcons tiimi tulee
olemaan kaikkien Ferrari Driver Academy kuskien valinta Aasian sarjoihin.

Sarjaan on ilmoittautunut 40 kuljettajaa ja tiimiä ympäri maailmaa ja ensimmäinen testipäiväkin on jo takana. Tuukan
osalta se meni hyvin ja hän oli selkeästi koko päivän nopein kuljettaja. Pidetään kuitenkin jalat maassa. Kypärä kun
pistetään päähän, niin aina ajetaan kuitenkin voitosta. Minimitavoitteeksi on asetettu ensimmäiselle kansainväliselle
Formula4-viikonlopulle kuitenkin palkintopallipaikka.

SIVU 2

Tuukan projektia esiteltiin Wihurille jo neljä vuotta sitten, vuonna 2019. Silloin kerrottiin suunnitelmat ja kansainväliset
karting-kausien tavoitteet. Samaan aikaan kerrottiin myös haaveet formula-urasta, jos karting-kaudet menevät
suunnitelmien mukaisesti. Wihurilla oltiin jo tuossa vaiheessa kiinnostuneita Tuukan urasta, mutta yhteistyö ei vielä
tuolloin ottanut tuulta purjeisiin. He halusivat ensin nähdä, miten 12-vuotiaan Tuukan projekti etenee tulevina vuosina.

Viime vuosien aikana projektin etenemisestä on raportoitu Wihurin suuntaan. Isot oli suunnitelmat ja tavoitteet neljä
vuotta sitten, mutta karting-vuosien aikana saavutettu Maailmanmestaruus ja kaksi MM-hopeaa kertoivat kuitenkin
kuljettajan todellisesta tasosta. Loppuvuoden Formula4-testien tulokset ja Ferrari Driver Academy valinta toivat
projektiin lisää painoarvoa. Joulukuussa Tuukan manageri Jussi Kohtala ja Tuukka kutsuttiin Wihurin pääkonttorille
tapaamiseen. Tuukka pääsi ensimmäistä kertaa kunnolla tapaamaan Antti Aarnio-Wihurin ja hänen poikansa Risto
Aarnio-Wihurin. Tuukka pääsi kertomaan menneistä karting-kausista, formula-testeistä ja tulevien formula-kausien
suunnitelmista ja tavoitteista.

Tässä kohtaa voidaan julkistaa, että Wihuri tulee toimimaan Tuukan pääyhteistyökumppanina kaudella 2023.
Wihuri on ollut vahvasti tukemassa autourheilua menneinä vuosina. He mahdollistivat mm. Valtteri Bottaksen uran
etenemisen kartingista pikkuformuloiden kautta F1-tasolle asti. Wihurin logo on nähty Valtterin lisäksi myös Lewis
Hamiltonin kypärässä, joten yhteistyö Wihurin kanssa on meille iso juttu.

Wihurista pääyhteistyökumppani kaudelle 2023

Aasian UAE F4-sarja ja Mumbai Falcons

U U T I S L I N K I T

FERRARI PALKKASI SUOMALAISKUSKIN

TAPONEN TO JOIN FERRARI DRIVER ACADEMY

TAPONEN PÄÄSI FERRARIN F1-PUTKEEN

TAPOSESTA, 16, TULI FERRARI-KUSKI

TIE VOI VIEDÄ FORMULOIHIN TAI ALAN VAIHTAMISEEN

TAPONEN IN FORMULA 4 WITH PREMA

TAPONEN TOPS DAY ONE OF F4 UAE PRE-SEASON TESTING

TAPONEN SAI MERKITTÄVÄN TUKIJAN – WIHURI ISOSTI MUKAAN

FERRARI-LUPAUS TAPOSELLE KUULUISA SUURTUKIJA!

WIHURIN AJATUKSIA SPONSORIDIILISTÄ

UAE ROUND 1 / DUBAI
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K I S A L I N K I T

TAPONEN ON TOP AGAIN IN F4 UAE’S SECOND PRE-SEASON TEST DAY
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