
Meidän oma Formula projekti käynnistettiin keväällä 2021. Seinäjoelle
rakennettiin CFA-Formula-simulaattori, joka on Andy Symondsin
käsialaa. Andy on ollut rakentamassa simulaattoreita esimerkiksi useille
F1- ja IndyCar- tiimeille. Tuon simulaattorin kautta Tuukka alkoi
tutustumaan eri formularatoihin ympäri maailman.

Mukaan astui myös Formula-1 piireistä tuttu Ossi Oikarinen. Ossi on
vastannut datainsinöörin työstä Tuukan taustalla niin simulaattorissa kuin
kesällä 2021 mukaan astuneissa Formula-4 testeissä. Ossin vastuulla on
ollut Tuukan ajotyylin kehittäminen formuloihin sopivaksi, työskentelyn
hiominen kisainsinöörin kanssa sekä englannin kielen kehittäminen
formula ympäristöön sopivaksi.

Samoihin aikoihin Tuukka valittiin Kuortane Olympic Centerin
tukiurheilijaksi. Tuolloin ruvettiin panostamaan entistä enemmän fyysisen
ja psyykkisen puolen valmentautumiseen. Taustalle saatiin F1-kuljettaja
Sebastian Vettelin ja Valtteri Bottaksen entiset fysiikkavalmentajat
Tommi Pärmäkoski ja Jaakko Ojaniemi. Tuolle puolelle lisäapuja on
tullut tänä vuonna myös Arttu Sissalalta. Viime vuosien aikana näitä
osa-alueita on kehitetty myös Italialaisen Formula Medicinen ja
Ranskalaisen 321 Perform:n kanssa. Myös Flying Finn Academy
maajoukkueella on ollut oma roolinsa valmentautumisessa 2019 vuodesta
lähtien.
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Viime uutiskirjeessä taputeltiin Tuukka Taposen karting ura. Ja nyt heti perään on aika kertoa mitä
tapahtuu seuraavaksi. Tai oikeastaan mihin on tähdätty ja tehty töitä jo viimeisen 1,5 vuoden ajan.

Edessä on siirtyminen pikkuformuloihin kaudesta 2023 eteenpäin. Formula uran ensimmäinen
luokka tulee olemaan Formula-4. Kyseistä luokkaa ajetaan ympäri maailmaa. Euroopassa ajetaan
kyseistä luokkaa useassa eri maassa ja esimerkiksi Aasiassa ajetaan talven aikana UAE F4
Championship Abu Dhabin, Dubain ja Kuwaitin radoilla. Moni Euroopan huipputiimeistä ajaa
kyseisen talvisarjan ja sitä kautta se kerää myös Euroopan huippukuljettajat yhteen tavoittelemaan
tuon sarjan mestaruudesta.

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


TUUKKA TAPONEN UUTISKIRJE 4/2022

Kaikki edellä kerrottu toiminta on tähdännyt siihen, että Tuukka olisi
mahdollisimman valmis Formula-4 auton rattiin tai muihin annettuihin
mahdollisuuksiin ja näyttöpaikkoihin mitä hänelle tarjotaan. Tuukan
edustama karting tehdastalli Tonykart Racing Team tekee läheistä
yhteistyötä Ferrari Driver Academyn kanssa.

Kesäkuun lopulla 2021 Tuukka pääsi näyttämään omat kykynsä ja
persoonansa Ferrari Driver Academy Scouting Campille Maranelloon.
Viiden päivän aikana kuljettajia testattiin monipuolisesti niin fyysisesti
kuin psyykkisesti. Leiri piti sisällään myös haastatteluja, simulaattori
testejä ja 2 päivän Formula-4 testit Fioranon legendaarisella radalla.
Kesän aikana kahdeksan Eurooppalaista kuljettajaa kävi tällaisen leirin
läpi ja loppukesästä tuli tieto, että Tuukka oli valittu lokakuun FDA World
Final Scouting Campille. Final Campillä oli Tuukan lisäksi yksi kuljettaja
Englannista, yksi Australiasta ja yksi Brasiliasta.

Myös FDA World Final Scouting Camp meni Tuukan osalta hyvin. Tuukka
ei kuitenkaan tullut valituksi Ferrari Driver Academyyn kaudelle 2022
vaan valinnat kohdistuivat vuotta vanhempiin Englannin Oliver
Bearmaniin ja Brasilian Rafael Camaraan. Ferrari kertoi kuitenkin
omassa tiedotteessaan, että tulee seuraamaan Tuukan tekemistä tarkasti
myös kaudella 2022. Oliver Bearman ajoi tällä kaudella Formula-3
luokassa ja sijoittui FIA F3-sarjassa kolmanneksi. Rafael Camara ajoi
Formula-4 luokassa ja oli tällä kaudella Aasian UAE F4 talvisarjassa
toinen ja Saksan sekä Italian F4-sarjoissa kolmas.
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Kesällä 2021 aloitettiin Formula-4 testit Suomessa. Koiranen Kemppi Motorsport on vastannut
viimeisen kahden vuoden ajan noista asioista Suomessa. Marko ja Jari Koirasen käsien kautta on
usea nykyinen F1- kuljettaja hakenut oppia omalle Formula uralleen. Testien lisäksi Tuukka on
ehtinyt osallistumaan muutamiin F4 kisalähtöihinkin Suomessa ja tähän asti voittanut niistä
jokaisen.

Formula testaaminen ei ole jäänyt pelkästään Koiranen Kemppi Motorsportin harteille vaan oppia
on haettu jo reilun 20 päivän verran myös ulkomailta. Testejä on ajettu Italiassa ja Espanjassa.
Näistä testeistäovat vastanneet ulkomaiset huipputiimit Prema, Campos ja Iron Lynx.. 

Ferrari Driver Academy Scouting Camp 2021
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Ferrari Driver Academy Scouting Camp 2022
Tuukan kausi 2022 meni kartingin parissa, mutta samalla jatkettiin
valmistautumista tulevaan Formula uraan. Kesällä Ferrari järjesti jälleen
kaksi neljän kuljettajan FDA Scouting Camp:iä Eurooppalaisille
kuljettajille,mutta Tuukka ei ollut kutsuttujen joukossa. Loppuvuonna tuli
kuitenkin kutsu suoraan FDA World FinalScouting Campille, tällä kertaa
ainoana Eurooppalaisena kuljettajana. Final Camp:lle osallistui Tuukan
lisäksi viisi muutakin kuljettajaa: yksi Arabi Emiraateista, kaksi
Australiasta, yksi Mexicosta ja yksi Brasiliasta.

FDA World Final Scouting Camp 2022 oli lokakuun lopulla ja ohjelma oli
aika pitkälti sama kuin edellisenäkin vuonna. Leiri meni hyvin, mutta nyt
odotellaan lopullisia tuloksia…

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


TUUKKA TAPONEN UUTISKIRJE 4/2022 SIVU 3

newsnewsnews
Formula-4 talvitestit ovat jatkuneet marraskuussa. Monzassa ajettiin kahden päivät testit
marraskuun alussa. Kuljettajia oli paikalla vajaa 30. Tuukka oli jälleen hyvässä vauhdissa ollen
ensimmäisenä päivänä 5.Toisena päivänä tuloksena oli 3. sija niin sateella aamupäivästä kun
kuivalla iltapäivästä. Testit jatkuvat vielä Imolan, Misanon ja Vallelungan radoilla. Talvitesteissä
Tuukka ajaa Italialaisen Prema huipputallin kalustolla.

Ensikauden lopulliset suunnitelmat ratkeavat tämän vuoden puolella. Alustava kalenteri sisältää
UAE F4 talvisarjan, Italian F4-sarjan sekä muutamia valikoituja kilpailuja Saksan F4-sarjasta.
Lopullinen kalenteri vahvistuu sen jälkeen, kun tiimi selviää ja samoin oma lopullinen budjetti.
Mutta se on varmaa, että Tuukka tullaan näkemään huippukaluston puikoissa hänen
ensimmäisellä Formula-4 kaudellaan.

Kauden 2023 alustavat suunnitelmat

UUTISLINKIT
07.11.2022         ILTALEHTI / TUUKKA TAPONEN ODOTTAA SUURTA PÄÄTÖSTÄ

28.10.2022         FDA SCOUTING WORLD FINALS: THE MARANELLO CAMP COMES TO AN END

24.10.2022         FERRARI: FDA SCOUTING WORLD FINALS UNDERWAY

22.10.2022         IS: TUUKKA KIIPEÄÄ FORMULOIDEN PORTAITA

18.10.2022         FERRARI: FDA SCOUTING WORLD FINALS THE SIX FINALISTS

18.10.2022         ILTALEHTI: FERRARI KUTSUI TAPOSEN MARANELLOON

18.10.2022         IS:ONKO TÄSSÄ SEURAAVA SUOMALAINEN F1-TÄHTI?

19.09.2022         YLE: TAPONEN YLSI HARVINAISEEN SAAVUTUKSEEN KARTINGISSA

13.06.2022         ILTALEHTI: TAPONEN HURJASSA VIREESSÄ

ALUSTAVA formula-4 kilpailukalenteri 2023

u a e  c h a m p i o n s h i p i t a l i a n  c h a m p i o n s h i p

+ MAHDOLLISIA LISÄKISOJA SAKSAN F4-SARJASTA
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