
UAE F4-sarjan avausviikonloppu ajettiin 13-14.01 Dubain vauhdikkaalla
radalla. Olihan mahtava startti vuodelle 2023. Ei täydellinen, mutta sitä ei
kukaan odottanutkaan. Tässä vaiheessa sarjaa ja omaa uraa varsin hieno
aloitus ensimmäiseen kansainväliseen Formula kauteen.

Ennen kilpailua ajettiin kolme päivää testejä ja niiden perusteella tiedettiin,
että vauhti riittää ajamaan vaikka voitosta. Kilpaileminen formula-autolla oli
kuitenkin eri juttu eikä kisakokemusta ollut kuin Suomesta muutaman kuskin
seurassa. UAE F4-sarjaan on ilmoittautunut yhteensä 40 kuljettajaa ympäri
maailmaa, samoin tiimejä. Taso on äärimmäisen kova, kun iso osa
huippukuskeja ja tiimejä ympäri maailman on kerääntynyt juuri tähän sarjaan
yhteen.

Itse kilpailussa ajettiin kaksi aika-ajoa, joista tuloksena oli 3. ja 2. sija. Aika-
ajon perusteella päästiin starttaamaan ensimmäiseen kisalähtöön ruudusta
kolme ja kolmanteen ruudusta kaksi. Ensimmäinen startti viivalta onnistui
hyvin, mutta sen jälkeen focus oli väärissä asioissa ja tuli tehtyä vääriä
peliliikkeitä. Tuloksena lopulta yhdeksäs sija. Ainut positiivinen asia
ensimmäisestä lähdöstä oli nopein kierrosaika, jonka ansioista pääsin
starttaamaan toiseen lähtöön paalupaikalta! Toisaalta virheistä opitaan ja nyt
sitä oppia saatiin tulevaisuuteen roppakaupalla.
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Kaksi podium-sijaa UAE F4-sarjan avauskisasta Dubaista
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Toinen startti viivalta onnistui jälleen hyvin, mutta ensimmäisessä kurvissa
olisin voinut olla vähän agressiivisempi. Halusin kuitenkin välttää kolarin ja
hiljensin sisäpuolella vähän turhan aikaisin ja lopulta kilpakumppani pääsi
sujahtamaan ulkopuolelta ohi. Itse kisan aikana safety car vieraili kerran
radalla, mutta kakkossija säilyi selkeästi maaliin saakka. Voitto jäi 0,7 s
päähän ja taakse oli matkaa jo viisi sekuntia. Uran ensimmäinen Formula-
podium lämmittää mieltä. Etenkin kun se tuli jo uran toisessa kilpailussa. 

Kolmas startti oli myös hyvä. Tällä kertaa sain pidettyä saman sijoituksen
ensimmäiseen mutkaan. Pieni kutina jäi, että voitosta olisi ollut tässä
lähdössä mahdollisuus taistella ilman safety caria, joka vieraili radalla
kahteen kertaan lähdön aikana. Maalissa olin lopulta toinen, 0,2 s voittajalle
jääneenä ja uran toinen podium ensimmäiseltä viikonlopulta oli totta!

UAE F4-sarjassa olen nyt sijalla kolme. Rookie-kuskien sarjassa toinen.
Tiimien välisessä mestaruussarjassa edustamani Mumbai Falcons on
jaetulla ensimmäisellä sijalla. Hieno, opettavainen ja menestyksekäs
ensimmäinen kilpailu takana.
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Formula-uran ensimmäinen kisa ja ensimmäinen podium. 
Startti II: Taponen, Ugo Ugochukwu, Arvid Lindblad

https://www.facebook.com/tuukkataponen
https://www.instagram.com/tuukka.taponen/
https://www.tuukkataponen.com/


TUUKKA TAPONEN UUTISKIRJE 2/2023

Taistelu UAE F4-sarjan herruudesta jatkuu! Kuwaitissa ajetaan UAE F4-sarjan kaksi seuraavaa osakilpailua.
Ensimmäinen niistä on tulevana viikonloppuna (27-28.1.2023). Viime kisassa päästiin starttaamaan kilpailuihin
lähtöpaikoilta 1, 2 ja 3. Itse lähdöistä tuloksena olivat sijat yhdeksän sekä kaksi kertaa kakkossija. Kuparinen on
rikottu jo monen suhteen ensimmäisessä kilpailussa. Jalat pidetään silti tiukasti maan pinnalla. 

Tavoitteena on ajaa hyvät aika-ajot ja puhtaat kilpailut. Podium-paikat on jälleen tavoitteena. Podiumin korkein koroke
on seuraava target, mutta tässä kohtaa koitetaan edelleen ottaa varmat pisteet pois eikä lähdetä pelaamaan
upporikasta ja rutiköyhää, sillä kyseinen sarja on vasta aluillaan. Tarkoitus on kuitenkin nostaa riskitasoa kisa kisalta 
 ja uskon, että tulee vielä päivä, kun Taponen seisoo korkeimmalla pallilla! Tulevassa kilpailussa
koitetaan taistella Rookie-kuskien sarjan kärkipaikka haltuun ja nipistää sarjajohtajan etumatkaa vähän kiinni.

SIVU 2

Dubain kisan jälkeen oli edessä muutto Maranelloon. Ensimmäinen viikko on nyt virallisesti takana FDA-kuljettajana.
Kolme kuljettajaa putosi ryhmästä pois kauden 2022 päätteeksi ja itse olen mieskuljettajista ainut uusi jäsen tälle
vuodelle. Ryhmässä on nyt yhteensä kuusi miestä ja kaksi naista. 

Meillä oli viime viikolla myös FDA-kauden avaava ”Kick Off” -viikko ja yhteistä monipuolista ohjelmaa oli aamusta
iltaan. Viimeisenä päivänä käytiin ajamassa vielä FDA:n yhteistyökumppanin Tony Kart Racing -tiimin kanssa päivä
kartingia. Itse edustin kyseistä tiimiä menestyksekkäästi karting-urani viimeiset kolme vuotta. Oli mukava nähdä
vanhoja tuttuja ja fiilistellä menneitä vuosia. Kelien puolesta voidaan sanoa, että olihan kirjaimellisesti todelliset
"winter testit". Aamulla oli lumi maassa, mutta se ei meitä haitannut. Keli kuivui päivän aikana. Hauskaa oli ja se oli
päivän paras anti!

Takana muutto Maranelloon ja Ferrari Driver Academyn ”Kick Off” -viikko

Tulevana viikonloppuna kisataan UAE F4-sarjan toinen osakilpailu Kuwaitissa
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TAPOSELLA HURJA MENESTYSPÄIVÄ!

16-VUOTIAS FORMULALUPAUS AJOI MAHTAVAT KISAT

TAPONEN AJOI KAKSI KERTAA PALKINTO PALLILLE

TAPONEN HURJANA – TYKITTI PALKINTOPALLILLE KAHDESTI

TAPONEN TEKI DEBYYTTINSÄ – NOPEIN KIERROS TAULUUN

TUUKKA TAPONEN SÄVÄYTTI

TAPOSEN F1-UNELMA VOI JOPA TOTEUTUA

FORMULA 4 UAE UNDERWAY FOR WHARTON AND TAPONEN

MIKSI AARNIO-WIHURI SEISOO TAPOSEN TAKANA

FERRARI-LUPAUS TAPONEN SAI MERKITTÄVÄN TUKIJAN

UAE ROUND 2 /
KUWAIT
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NÄIN TAPOSESTA TEHDÄÄN SUOMEN SEURAAVA F1-KULJETTAJA 

Nummelasta käsin toimivat pitkäaikaiset ja merkittävät tukijani Ajardos ja Kranic jatkavat taustalla myös
kaudella 2023. Yhteistyö alkoi jo vuonna 2019 ja tuntuu hienolta, että monet vanhoista kumppaneista ovat
valmiita seuraamaan uraani myös seuraaville tasoille. Panokset ja budjetit kasvavat, joten on hieno todeta, että
löytyy rohkeita yrityksiä, jotka uskovat tulevaisuuteen ja ovat valmiita panostamaan uraani myös entistä vahvemmin.

Ajardoksen toimitusjohtaja Mikko Halme sanoi jo yhteistyön alkaessa vuonna 2019, että: ”Hyviin asioihin kannattaa
lähteä ajoissa mukaan. Tuukka on juuri sellainen.” 

Tässä kohtaa haluan kiittää Mikkoa, Ajardosta ja Kranicia henkilökohtaisesti menneistä vuosista. Teillä on ollut todella
merkittävä rooli siinä, että tämä projekti on edennyt tähän pisteeseen asti. Ja tulen tekemään kaikkeni, että Mikko
sekä muut yhteistyökumppanit saavat vastinetta panostukselle ja sitoutuneisuudelle myös tulevaisuudessa! Alla
linkkejä viimeisimpiin uutisiin, medianäkyvyyteen sekä infoa UAE-F4 sarjan ensimmäisestä kilpailusta. Lisäksi tulevan
kisaviikonlopun kisalinkit. Pidetään peukut pystyssä myös jatkossa!

Ajardos Oy ja Kranic Oy jatkavat yhteistyökumppaneina myös tulevalla kaudella

TAPONEN ON PODIUM ON DEBUT

TUUKKA TAPONEN LOISTI HETI – MUUTTAA ENSI VIIKOLLA MARANELLOON

TAPONEN JA ISO ELÄMÄNMUUTOS: 16-VUOTIAS MUUTTAA MARANELLOON

FERRARI DRIVER ACADEMY YEAR GETS UNDERWAY

FDA DRIVER - TUUKKA TAPONEN
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