
 
 
SAKALA Nr. 122, 19 oktoober 1934 
 
 

Wõhma eksporttapamaja 

Asutis, mis on toonud Wõhmasse uut elu ja annud temale nimetuse „Eesti Chicago" 
 
Wõhma eksporttapamaja on wiimasel ajal jälle hakanud assuma rohkesti kõneainet, tänu sellele, et meil 
kaswatatakse sigu sügiskuudel rohkem, kui olemasolew kontingent wõimaldab eksporteerida. Aga palju 
tolmukeerutusi oli Wõhma eksporttapamaja ümber siis kui seda ehitama hakati. Teataw ringkond seisis 
Wõhma eksporttapamaja ehitamise kahjatsusele süle ja seljaga wastu, kuna selles ei nähtud midagi hääd. 
Kuid Wõhma meestel oli usk oma ettewõttesse ja nagu senised wiis aastat tegutsemist näitawad, ei ole need 
lootused mitte olnud ekslikud.  
Pole põhjust hakata pikemalt peatuma eksporttapamaja saamise ja selle saamise eellugude juures, kuna 
see aeg kuulub alles lähemasse minewikku. Küll aga wõib konstateerida, et eksporttapamaja tegewus on 
päädpööritatva kiirusega arenenud ja laienenud. Seda tohiks juba tõendada kõige selgemini tapamajja kokku 
toodud sigade arw, mis näitab järjest kaswamist. Esimesel tegewusaastal 1928.-29. töötati tapamajas läbi 
2873 siga. Järgmisel aastal tapeti ära 3545 siga. Edasi järgnewad arwud 11.997,  27.843, 30.286 ja läinud 
aastal 32.811 siga.  Wõib arwata, et käesolewal tegewusaastal on tapamaja läbikäik weelgi suurem.  



Kuigi tapamaja ehitati küllalt awar ja alul  isegi kaheldi, et kas pole mitte arwestustes mindud liiale, siis ometi 
arenes tapamaja tegewus niiwõrt kiiresti, et juba sellegi lühikese aja jooksul on tulnud tapamaja ruume 
mitmel korral laiendada. Wiimane juurdeehitus teostati käesolewal suwel rööbiti uue rahwamaja 
ehitustöödega. Ilus  juurdeehitus on kahekordne telliskiwist hoone ja  mõeldud worstitööstuse ning 
suitsetamise ahjude  tarwis. Nimelt on tapamajal kawatsus hakata suuremal määral walmistama sinki ja 
worste, missugusele kaubale on wõimalik leida kodumaal küllaldaselt turgu. Wiimane asjaolu on aga küllaltki 
oluline, sest pole mitte ette näha, et peekoni ekspordi wõimalused suureneksid ja sellepärast tuleb juba 
sellega arwestada, et osa peekonitoodangust tuleb nii wõi teisiti paigutada siseturgu.  
Wõhma eksporttapamaja on awanud oma lihakarnid mitte ainult Wõhmas, waid ka Wiljandis, Tallinnas ja 
mujal. Tapamaja saadused on leidnud laialdast tarwitamist ja teeninud üldise rahulolu. Seakaswatuse 
edendamiseks ja arendamiseks on aga tapamajal eriti suured teened, kuna tapamaja on korraldanud 
seakaswatuse näitusi, hoolitsenud asjatundliku nõuande eest põllupidajatele ja mitmel wiisil aidanud lewitada 
kohast seatõugu, mis peekoni walmistamiseks oluline. Selle tulemuseks ongi asjaolu, et wenelased oma 
sugusigade ostul on esmajoones pilgud suunanud Wõhmale. Kuid ka kultuurilisi üritusi on eksporttapamaja 
wääriliselt toetanud.  
Wõhma eksporttapamaja ühingu juhatusse kuuluwad J. Põdra, M. Lang, M. Rõuk ja J. Wain. Tapamaja 
üldjuhiks on aga noor ja energiline J. Suur. 
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