
Hyvä lukija, haluan kertoa sinulle hieman elämästäni ja yrityksestäni. 
Kiitos kun tutustut tarinaani.

Kiinalainen nimeni on Wan-Nien Lin, ja synnyin 14-lapsisen perheen esikoisena vuonna 1954. Pesueen 
vanhimpana minulla oli vastuuta paljon ja työtäkin riittävästi. Teini-iässä sain tädiltäni lahjaksi polkupyörän. 
Sen avulla pystyin tekemään lehdenjakajan työtä ja rahoittamaan sillä yliopisto-opintoni. Valmistuin 
ekonomiksi NCHU:sta (National Chung Hsing University) vuonna 1977. Tutkinnon jälkeen suoritin 
kaksivuotisen asepalveluksen Taiwanin puolustusvoimissa. Tämän jälkeen aloitin työurani Taipeissa.

Perustin oman yritykseni, Spacyn, vuonna 1984 yhdessä vaimoni Jenifer Liangin kanssa. Yhteistyö Suomen 
suuntaan alkoi jo vuonna 1984 Agency Tapani & Co:n kanssa. Aloitimme johtaja Kalevi Tapanin kanssa 
toimitukset Keskolle vuonna 1985. Yhteistyömme Keskon kanssa on ollut pitkäaikaista ja  menestyksekästä. 
Meidät on valittu mm. Keskon vuoden 1997 tavarantoimittajaksi. Olemme myös saaneet Suomen Keskus-
kauppakamarin erityistunnustuksen menestyksekkäästä toiminnastamme Suomen ja Taiwanin välisen 
kaupan edistämisestä. 

Yritykseni Spacy on erikoistunut rautakauppatuotteisiin jo neljänkymmenen vuoden ajan. Aluksi toimimme 
vain Taiwanissa, mutta asiakkaidemme pyynnöstä avasimme toimiston Kiinan kauppaa varten myös Hong 
Kongissa vuonna 1989. Myöhemmin yrityksemme vientitoiminta on laajentunut elektroniikkatuotteisiin. 
Spacyn päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Australia, Japani, Intia, Israel, Turkki ja Lähi-itä.

Saksassa yrityksemme on toiminut jo vuodesta 1986 alkaen. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. 
Bauhaus, Metro Group, REWE ja OBI. Olemme toimittaneet erilaisia sähkötyökaluja Saksan lisäksi myös 
Itävallan ja Suomen markkinoille. Kiinalaiset työkaluvalmistajat ovat antaneetkin minulle lempinimen 
“Kiinalaisten sähkötyökalujen Isä”!

Yrityksellämme on myös tytäryritys nimeltään IDG-Tools. Se toimii Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja 
Suomessa. Yritys myy kiertävien pakettiautojen (140 kpl) avulla korkealaatuisia työkaluja ammattikäyttöön. 
Spacylla on pääkonttori Taipeissa, Taiwanissa. Sivukonttorit sijaitsevat Taichungissa (Taiwan) ja Shanghaissa 
(Kiina).

Olemme toimittaneet teollisuusasiakkaillemme yli kahden vuosikymmenen ajan erilaisia henkilösuojaimia. 
COVID-19-infektiotaudin vuoksi monet tavarantoimittajamme ovat vaihtaneet tuotantolinjansa siten, että 
he voivat nyt tuottaa suojavarusteita ja suurelle yleisölle.

Spacyn toimintamallin pääperiaatteet ovat:

 1)  Spacy paikallistaa asiakkailleen pitkäaikaisen kokemuksensa perusteella parhaat yhteistyökumppanit  
  Kiinasta, Taiwanista ja Vietnamista. Haemme aina parasta hinta/laatusuhdetta asiakkaallemme.

 2)  Toimitamme yhteistyökumppanillemme näytekappaleet tuotteista, jotka kiinnostavat heitä hinnan ja 
  laadun takia.

 3)  “Spacyn matkatoimisto”: järjestämme yhteistyökumppaneillemme työvierailut tavarantoimittajien 
  luokse täyden palvelun periaattella. Hoidamme kaikki vierailun käytännön järjestelyt asiakkaidemme 
  puolesta: lentojen ja hotellien varaukset, kuljetusten sopimiset jne. Palvelujamme ovat hyödyntäneet 
  mm. kolme Keskon pääjohtajaa.

 4) Laadunvarmistus – asiakkaan varmistettua tilauksen Spacy tekee kaikki tarvittavat tarkistukset 
  tuotteen laadun varmistamiseksi. Spacy myös auttaa tarvittaessa jos tuotteen laadussa havaitaan 
  ongelma. 

 5)  Logistiikkakumppani – Spacy hoitaa tarvittaessa tuotteiden merirahdit ja toimittaa asiakkaille 
  laivausasiakirjat. Spacy auttaa asiakkaitaan myös edullisimpien lentorahtien löytämisessä.

Spacy haluaa olla arvokas ja arvostettu yhteisönsä jäsen. Taiwanissa oli vuonna 1999 suuri maanjäristys. 
Teimme tällöin suuren lahjoituksen yliopiston uudisrakennuksen perustamiseksi. Se nimettiin “Wan-Nien 
-rakennukseksi” kiinalaisen nimeni mukaan. Keskisen Taiwanin asukkaat voivat nykyään opiskella siellä 
vieraita kieliä. 

Olen ylpeä siitä että NCHU Yliopisto (National Chung Hsing Yliopisto, Taiwanin viidenneksi suurin yliopisto) 
myönsi minulle filosofian kunniatohtorin arvonimen 24.6.2007. Ilman liiketuttavieni, perheeni ja sukulaisteni 
vuosikymmenten tukea tätä ei olisi tapahtunut. Kunnia kuuluu siis myös kaikille ystävilleni ja läheisilleni.

Poikani Tony Lin on suorittanut maisterin tutkinnon UCLA:ssa (University California, Los Angeles branch)
ja USC:ssa (University South California). Tony palasi takaisin yrityksen palvelukseen vuonna 2013. 
Uskomme, että yrityksemme jatkaa entistä menestyksekkäämpänä Tonyn ottaessa pikkuhiljaa vetovastuuta 
siitä harteilleen.

Kiitos että tutustuit tarinaani ja yritykseemme. Toivon että voimme aloittaa menestyksekkään yhteistyön myös 
Teidän kanssanne!

Ystävällisin terveisin,

Money Lin
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