
Simo Sepeli  
ja kadonneen  

kauhakuormaajan arvoitus



RRRRRiiiiiiinG!!!!! Simo Sepeli herää 

puhelimensa pirinään!

”Kauko Kauhakuormaaja on 

kadonnut, tule auttamaan 

meitä etsinnöissä.”



Oi ei, mitä ihmettä Kaukolle on tapahtunut,  

Simo Sepeli vastaa ja suuntaa kohti Seepsulaa.



Tämä on täydellinen arvoitus.  

Vielä eilen Kauko Kauhakuormaaja 

ahkeroi täällä niin kuin aina ennenkin, 

mutta nyt häntä ei näy missään.

Hmm… 

Aloitan tutkimukseni 

välittömästi.



Murre ja Mörre!

Oletteko nähneet Kauko 

Kauhakuormaajaa?

Sanoisinpa peräti, että ei ole 

näkynyt. Voisikohan Kauko olla 

Peten pajalla huollettavana?

Tänään ei ole 

kyllä näkynyt…



Ei ole täällä. Kauko Kauhakuormaajaa ei paljon 

tarvitse huoltaa. Se kaveri on kestävää tekoa. 

Piipahda valvomossa, siellä tiedetään mitä 

Seepsulassa tapahtuu.



Tulit oikeaan paikkaan etsimään. 

Näistä ruuduista näkee mitä kaikkea 

täällä tapahtuu.

Tuolla! Tuolla  

Kauko näyttäisi 

piileskelevän.



Hei Kauko Kauhakuormaaja, 

mitä sinulle on tapahtunut? 

Sinua on etsitty kaikkialta.



Minusta ei ole enää mihinkään.  

Nuo uudet kauhakuormaajat ovat paljon vahvempia ja isompia. 

Ei tällaista romua enää täällä tarvita.



Ja höpö höpö, Kauko.  

Pieniin ja hankaliin paikkoihin ei 

ylety kukaan muu kuin sinä.  

Apuasi on todella kaivattu!

Onko? Ihanko oikeasti? 

Jos minä sitten tulen taas 

hommiin...



Onneksi Kauko Kauhakuormaaja saatiin takaisin 

porukkaan. Nyt saadaan työt taas kunnolla käyntiin. 

Kaikki mukaan, yy, kaa, koo –

Mikäs tässä...



...kun yhteistyö on Ässä!



...kun yhteistyö on Ässä!



Kauko Kauhakuormaaja on uskollinen ja luotettava työmyyrä Seepsulan 
kiviainestehtaalla. Eräänä aamuna Kaukoa ei kuitenkaan näy missään. 

Kauko on löydyttävä tai muuten ei Seepsulassa hommat toimi.  
Onneksi ystäviensä avuksi saapuu Simo Sepeli.

Seepsula Oy on täysin suomalainen kivenjalostaja, joka valmistaa 
murskeita ja sepeliä rakentamisen tarpeisiin. Seepsulan turvahiekkaa  

ja leikkihiekkaa käytetään yleisesti myös lasten leikkialueille.  
Vuonna 2012 Seepsula julkaisi osana vastuullisuusohjelmaansa kirjan 

Simo Sepeli kiviainestehtaalla. Kirjan saaman innostuneen vastaanoton 
perusteella Simo Sepelin on taas aika seikkailla!

Seepsulan kiviainestehdas 
Senkkerin metsätie 111, 04360 Tuusula

Sepeli on ässä.
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