
Vattula sijaitsee jossain Iisalmen ja Kajaanin välimaastossa lähellä Sukevaa.
Kaupungin halki virtaa pohjattomasta suonsilmäkkeestä alkava Vattupuro, joka on keskustan kohdalla 
leveimmillään. Läppäsillan eteläpuolella on pieni kahvila-krouvi nimeltä Rantaklubi, jonka perustaja on musta 
kiharatukkainen Hannu Pärssinen. Rakennus on keltainen parakkimainen mutta yllättävän viihtyisä. 
Rantaklubi on hyvin suosittu kohtaamispaikka varsinkin nuorison keskuudessa. 
Siellä kohtaavat kaikenlaiset ihmiset, kuten ylilääkärit, kirurgit, apteekkarit sekä tavalliset pulliaiset ja 
joukkoon eksyy myös laitapuolen kulkijoitakin. 
Rantaklubin omistaa tällä hetkellä nuori, tumma ja tulinen Sofia Tammela. 
Viime aikoina Sofialla on ollut vähän huolia Rantaklubin tulevaisuudesta koska eräs laivanvarustaja suku
yritti väkisin riistää kahvila-krouvin itselleen ja sitten purkaa sen, koska he suunnittelevat sen paikalle 
loistohotellia. Sofian ystävät auttoivat Rantaklubin pelastamisessa. 
Sofia on onnellinen, että klubi on pelastettu mutta hänen poikakaverinsa Aatami on vielä huolissaan 
tyttöystävästään koska tämä on melko impulsiivinen. Sofia järjestää tosi rankat bailut klubin pelastamisen 
kunniaksi. 
Kun bailut ovat kovimmillaan, niin silloin Hannu tulee ja kertoo, että on tapahtunut kauhea tragedia.  
Kaikki katsovat kauhuissaan Hannua joka sitten naurahtaa, että hän vain kujeili. Hän kertoi iloisena, etteivät 
laivanvarustajat saaneetkaan Rantaklubin tonttia. Bailut jatkuvat ja kaikki ovat iloisia. 
Kun juhlat ovat lopuillaan, niin he kuulevat kummallisia ääniä klubin verannalta. Siellä loistaa kaksi 
valonheitintä. 

Myöhemmin kotona Hannu leikillään nyrkkeilee hänen luona väliaikaisesti asuvan Ollin kanssa. Kun Olli 
nostaa kättään, niin silloin Hannun vaimo, Kerttu näkee suuren mustelman. Kerttu kysyy, että mistä hän on 
saanut tuollaisen mustelman. Olli naurahtaa, ettei muista. Kerttu on ammatiltaan lääkäri ja huomaa herkästi 
tällaiset suuret mustelmat. 
 
Vattulan sairaalassa lyhyt tummatukkainen nuori nainen odottaa Teppoa, joka tulee juuri töihin. 
Nainen on eräs Sara-Maria, joka alkaa huutaa Tepolle, että mitä hän oli tehnyt Ollille, kun hänellä on hirveä 
mustelma. Kerttu oli kertonut Sara-Marialle Ollin mustelmasta ja he epäilevät Teppoa, koska heillä on 
joitakin erimielisyyksiä. 
Sara-Maria provosoi Teppoa, jotta tämä löisi häntä. Sara-Maria antaa korvapuustin Tepolle ja sitten 
läimäisee. Teppo kääntää toisenkin posken ja on rauhallinen. Sara-Mariakin asuu Pärssisten luona 
alivuokralaisena. 
Teppo menee Ollin luokse ja syyttää häntä vasikoinnista. Teppo on kauhean kateellinen Sara-Mariasta. 
He molemmat ovat ihastuneet häneen. Näyttää siltä, että pian he alkaisivat tapella, mutta onneksi Kerttu 
tulee paikalle.
Hän ottaa Teppoa rinnuksista ja uhkaa järjestää hänelle potkut jos hän ei rauhoitu. 
Kun Kerttu oli mennyt, niin silloin Olli ottaa pullan ja alkaa syödä. Hän nauraa, niin että pala menee väärään 
kurkkuun. Hän kaatuu aivan sinisenä lattialle. Teppo menee lähelle Ollia ja katsoo häntä, muttei tee mitään. 

Toisaalla tässä samassa sairaalassa lääkäri Lasse Rottinen kertoo vaaleatukkaiselle hoitaja Eevalle 
sairaala psykiatrin suuresta rakkaudesta. Eeva on vähän ihastunut kyseiseen psykiatriin. 
Kun myöhemmin Eeva tapaa psykiatri Peter Lehtosen niin hän kysyy, että mitä tämä tarkoittaa suurella 
rakkaudella. Peter vastaa, että se saattaa hyvinkin olla totta. He menevät Peterin työhuoneeseen ja Eeva 
selvittää, että hän on se joka päättää pelisäännöistä ja ei halua siitä mitään huhuja. 
Peter lupaa tehdä Eevan mieliksi. 
Eeva asettuu Peterin polvelle ja alkaa suukotella. He harrastavat seksiä Peterin konttorituolissa kun joku 
koputtaa oveen.  Koputtaja on Martti, joka haluaa vähän jutella Peterin kanssa… 


