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Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä
koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-
koodit) tarkoittavat:

(111) rekisteröintinumero

(151) rekisteröintipäivä

(210) hakemusnumero

(220) hakemispäivä

(310) etuoikeus: hakemusnumero

(320) etuoikeus: hakemispäivä

(330) etuoikeus: maa

(340) osaetuoikeus

(442) hakemus kuulutettu

(511) tavara-ja/tai palveluluokka

NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen

luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun

painoksen mukaan

(526) erottamislausuma

(540) tavaramerkki

(551) yhteismerkki

(554) kolmiulotteinen merkki

(556) äänimerkki

(561) translitteraatio

(571) merkinselitys

(591) väriselitys

(641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista

(646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä

(730) hakija/haltija

(740) asiamies

(791) käyttöluvan saaja

Tämä lehti sisältää tavaramerkkejä koskevat julkaisut ja
ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa.

KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT
REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ.

ISSN 1795-4932 (Verkkolehti)

Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varu-
märkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder)
betyder:

(111) registreringsnummer

(151) registreringsdatum

(210) ansökningsnummer

(220) ingivandedatum

(310) prioritet: ansökningsnummer

(320) prioritet: ansökningsdatum

(330) prioritet: land

(340) delprioritet

(442) ansökningen kungjord

(511) varu- och/eller tjänsteklass

NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och

tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan

som angetts inom parentes

(526) disclaimer

(540) varumärke

(551) kollektivmärke

(554) tredimensionellt märke

(556) ljudmärke

(561) translitteration

(571) märkesbeskrivning

(591) färgbeskrivning

(641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar

(646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar

(730) sökande/innehavare

(740) ombud

(791) licenstagare

Den här tidningen innehåller publikationer som gäller
varumärken och den kommer ut två gånger i månaden.

MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE
VARUMÄRKEN.

ISSN 1795-4932 (Online)
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Julkaistut rekisteröinnit:

Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain (7/1964)
20 §:n nojalla sekä tavaramerkkilain (2019/544) 24 §:n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit.
Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Väitteen voi tehdä käyttämällä sähköistä palvelua
osoitteessa: https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos. Väitteessä on ilmoitettava rekisterinumero ja se
on toimitettava liitteineen Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden
julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se
koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukainen väitemaksu. Kulloinkin voimassa olevat
maksut on ilmoitettu PRH:n kotisivuilla osoitteessa: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hinnasto/
hakemusmaksut.html.

Offentliggjorda registreringar:

Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 107 § i varumärkeslagen (2019/544) och 20 § i
varumärkeslagen (7/1964) samt 24 § i varumärkeslagen (2019/544) registrerat följande varumärken.
Invändning mot en registrering ska göras skriftligen. Lämna in invändningen via vår e-tjänst på
https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/sv. Ange registernumret i invändningen och lämna in den med
bilagor till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader från den här tidningens utgivningsdag.
Motivera invändningen och ange vilka varor eller tjänster den gäller. Betala en invändningsavgift som
avses i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda
prestationer när du lämnar in invändningen. Mer information om de gällande avgifterna finns på vår
webbplats på: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/hinnasto/hakemusmaksut2.html.

(111) 279363
(151) 16.12.2020
(210) T201952790
(220) 28.11.2019

(540)

 
(730) POUTTU OY, Kannus, Kannus, FI
(740) Berggren Oy
(511) 29
NCL(11)

(111) 279352
(151) 15.12.2020
(210) T202000037
(220) 16.03.2015
(320) 16.02.2015
(330) JM
(310) 66592

(540) PERISCOPE

(730) TWITTER, INC., Delaware, Delaware, US
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(740) Papula Oy
(511) 45
NCL(10)
(641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro 013837794 - baserar sig på ansökan om
gemenskapsvarumärke nr 013837794

(111) 279354
(151) 15.12.2020
(210) T202050955
(220) 08.04.2020

(540) ASTER

(730) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 35, 44
NCL(11)

(111) 279353
(151) 15.12.2020
(210) T202050956
(220) 08.04.2020

(540)

 
(730) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 35, 44
NCL(11)

(111) 279366
(151) 17.12.2020
(210) T202051791
(220) 24.06.2020

(540) Maisema-arkkitehtitoimisto Kokoma

(730) HEINONEN, SIRJA MAARIT, TOIMINIMEN MAISEMA-ARKKITEHTI SIRJA
HEINONEN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI, SILTANEN, SATU ANNIKA, Tuusula, Tusby,
FI, STRENGELL, NIINA KAARINA, TOIMINIMEN MAISEMA-ARKKITEHTUURI NIINA
STRENGELL HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI
(511) 42, 44
NCL(11)
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(111) 279365
(151) 17.12.2020
(210) T202052512
(220) 16.09.2020

(540) INWEB

(730) INWEB OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI
(740) Berggren Oy
(511) 17, 40, 42
NCL(11)

(111) 279364
(151) 16.12.2020
(210) T202052531
(220) 17.09.2020

(540) MITSUBISHI

(730) MITSUBISHI CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP
(740) Kolster Oy Ab
(511) 1, 9, 16
NCL(11)

(111) 279374
(151) 18.12.2020
(210) T202052583
(220) 22.09.2020

(540) NAKU

(730) TILAUSLIIKENNE KAATAJA OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI
(740) Berggren Oy
(511) 3, 35
NCL(11)

(111) 279370
(151) 18.12.2020
(210) T202052627
(220) 25.09.2020
(551)

(540)
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(730) SUOMEN AMMATTIJÄRJESTÄJÄT RY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 279368
(151) 17.12.2020
(210) T202052702
(220) 05.10.2020
(320) 02.10.2020
(330) EM
(310) 018316068

(540) TRAILCON

(730) BPW KRAATZ FINANCE OY, Espoo, Esbo, FI
(740) KPMG Oy Ab
(511) 12, 35, 41
NCL(11)

(111) 279367
(151) 17.12.2020
(210) T202052703
(220) 05.10.2020
(320) 02.10.2020
(330) EM
(310) 018316070

(540)

 
(730) BPW KRAATZ FINANCE OY, Espoo, Esbo, FI
(740) KPMG Oy Ab
(511) 12, 35, 41
NCL(11)

(111) 279378
(151) 18.12.2020
(210) T202052921
(220) 26.10.2020
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(540)

 
(730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI
(740) Laine IP Oy
(511) 5
NCL(11)

(111) 279387
(151) 22.12.2020
(210) T202052969
(220) 29.10.2020

(540) X-GRIT

(730) NORDGRIT OY, Nokia, Nokia, FI
(740) Laine IP Oy
(511) 7
NCL(11)

(111) 279388
(151) 22.12.2020
(210) T202053067
(220) 10.11.2020

(540)

 
(730) OV LIFE OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI
(740) Papula Oy
(511) 35
NCL(11)

(111) 279375
(151) 18.12.2020
(210) T202053152
(220) 18.11.2020

(540) SUOMEN SAMMUTINLAITE OY

(730) SUOMEN SAMMUTINLAITE OY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 9, 10, 16, 24, 25
NCL(11)

(111) 279360
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(151) 15.12.2020
(210) T202053169
(220) 22.11.2020
(551)

(540)

 
(730) SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 279362
(151) 16.12.2020
(210) T202053176
(220) 19.11.2020

(540)

 
(730) PROJECTA OY, Turku, Åbo, FI
(511) 6, 8, 9, 11
NCL(11)

(111) 279383
(151) 18.12.2020
(210) T202053199
(220) 23.11.2020

(540) circlepack

(730) BETRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 21
NCL(11)

(111) 279376
(151) 18.12.2020
(210) T202053200
(220) 23.11.2020

(540) aamunkoi

(730) POIKONEN, NIINA MARIA, TOIMINIMEN VILLAKÖLHIN OMPELUHUONE
HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI
(511) 20, 24
NCL(11)
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(111) 279361
(151) 15.12.2020
(210) T202053201
(220) 23.11.2020

(540)

 
(730) RAHNASTO, KIRSI, Vantaa, Vanda, FI, RAHNASTO, OLLI MATTI, Vantaa, Vanda, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 279358
(151) 15.12.2020
(210) T202053223
(220) 24.11.2020

(540)

 
(730) TAXI-TEAM 1 HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 39
NCL(11)

(111) 279355
(151) 15.12.2020
(210) T202053224
(220) 24.11.2020

(540)

 
(730) SWASHDATA TECH OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Nordic Law Oy Ab
(511) 9
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NCL(11)

(111) 279357
(151) 15.12.2020
(210) T202053249
(220) 27.11.2020

(540)

 
(730) AR-GO LAB OY, Imatra, Imatra, FI
(740) Shmelev, Mikhail
(511) 9
NCL(11)

(111) 279379
(151) 18.12.2020
(210) T202053259
(220) 29.11.2020

(540) Vohvelikierre

(730) VOHVELIKIERRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 24, 25
NCL(11)

(111) 279369
(151) 17.12.2020
(210) T202053260
(220) 29.11.2020

(540)



12 31.12.2020 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

 
(730) REINOLA, JUHA PEKKA, Utsjoki, Utsjoki, FI
(511) 8, 14, 20, 25, 28
NCL(11)

(111) 279377
(151) 18.12.2020
(210) T202053266
(220) 30.11.2020

(540) Tulevaisuus on tiedossa

(730) TILIPALVELU RANTALAINEN OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 279382
(151) 18.12.2020
(210) T202053267
(220) 30.11.2020

(540) ComStepper

(730) ATTENTION COMMUNICATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 35
NCL(11)

(111) 279371
(151) 18.12.2020
(210) T202053268
(220) 30.11.2020

(540) Harrastamisen Suomen malli

(730) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)
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(111) 279380
(151) 18.12.2020
(210) T202053270
(220) 30.11.2020

(540) Beerport

(730) RAKUUNA OLUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 43
NCL(11)

(111) 279381
(151) 18.12.2020
(210) T202053272
(220) 30.11.2020

(540) Mindful Metsä

(730) VESOLA, JENNICA MONA KAARINA, TOIMINIMEN RAVINTOTERAPEUTTI JENNICA
LEHTOVIRTA HALTIJANA, Uusikaupunki, Nystad, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 279356
(151) 15.12.2020
(210) T202053274
(220) 01.12.2020

(540) MELAVER

(730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI
(740) Laine IP Oy
(511) 5
NCL(11)

(111) 279359
(151) 15.12.2020
(210) T202053278
(220) 01.12.2020

(540)

 
(730) FINNOTIVE OY, Espoo, Esbo, FI
(740) Thesleff, Samuel
(511) 5
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NCL(11)

(111) 279384
(151) 18.12.2020
(210) T202053290
(220) 01.12.2020

(540)

 
(730) GNAT AND COMPANY LIMITED, Road Town, Tortola, Road Town, Tortola, VG
(740) Kolster Oy Ab
(511) 43
NCL(11)

(111) 279373
(151) 18.12.2020
(210) T202053301
(220) 02.12.2020

(540)

 
(730) PENTIKÄINEN, KERTTU JOHANNA, TOIMINIMEN MATIKKAPIRKKO HALTIJANA,
Hausjärvi, Hausjärvi, FI
(511) 16, 41
NCL(11)

(111) 279389
(151) 28.12.2020
(210) T202053303
(220) 02.12.2020
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(540) Box24

(730) PROPOWER ENERGY OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Hietamies, Virpi Marja
(511) 20
NCL(11)

(111) 279386
(151) 18.12.2020
(210) T202053305
(220) 02.12.2020

(540) Cookietax

(730) SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO (SITRA), Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 42, 45
NCL(11)

(111) 279385
(151) 18.12.2020
(210) T202053308
(220) 02.12.2020

(540)

 
(730) MÄKELÄ, JANNE TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 9, 16, 25, 41, 42
NCL(11)

(111) 279391
(151) 30.12.2020
(210) T202053314
(220) 03.12.2020

(540)
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(730) OY REALLY PRONTO LTD, Seinäjoki, Seinäjoki, FI
(511) 11
NCL(11)

(111) 279390
(151) 30.12.2020
(210) T202053320
(220) 03.12.2020

(540) Tales from Emolina

(730) PIIRAINEN, KARI JUHANI, Klaukkala, Klövskog, FI
(511) 9, 16, 28
NCL(11)

(111) 279392
(151) 30.12.2020
(210) T202053323
(220) 04.12.2020

(540) Salpomec

(730) TRIPOINT OY, Lahti, Lahtis, FI
(511) 7
NCL(11)

(111) 279372
(151) 18.12.2020
(210) T202053329
(220) 04.12.2020

(540)

 
(730) LAAKSONIEMI, RITU HELENA, TOIMINIMEN KAHVILA MOKKAKETTU
HALTIJANA, Kuusamo, Kuusamo, FI
(511) 43
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NCL(11)

 

REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ:

UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN:

AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta

ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats

(111) 107549 217561 248967 249005

4690 107552 217569 248968 249006

11757 107558 217570 248971 249007

17574 107564 217574 248972 249009

23595 107566 217590 248973 249010

35261 107573 217593 248974 249011

35269 107576 217594 248975 249012

35302 107577 217598 248977 249013

35303 107595 217602 248978 249014

35326 107597 217611 248980 249015

56535 107610 217615 248981 249016

56568 107612 217621 248983 249017

56604 107616 217623 248984 249019

56615 107627 248940 248986 249020

56624 107639 248941 248987 249021

73186 107645 248942 248989 249022

73225 107651 248945 248991 249023

73240 107706 248946 248992 249024

73277 217500 248948 248993 249026

73319 217507 248950 248994 249027

73335 217511 248952 248995 249028

73353 217524 248956 248996 249029

73370 217526 248957 248997 249034

107529 217536 248958 248998 249035

107534 217537 248962 248999 249036

107538 217538 248963 249000 249037

107541 217555 248964 249004 249038

AIHE: Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta.

ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 § 1 mom. varumärkeslagen på grund av
invändning.

(111) 276877
(730) GEMMASOL OY, Lahti, Lahtis, FI
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Julkaistut kansainväliset rekisteröinnit:

Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain
(7/1964) 56c §:n nojalla sekä tavaramerkkilain (2019/544) 88 §:n nojalla seuraavat kansainväliset
rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Väitteen voi tehdä käyttämällä
sähköistä palvelua osoitteessa: https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos. Väitteessä on ilmoitettava
rekisterinumero ja se on toimitettava liitteineen Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa
tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai
palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista
suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukainen väitemaksu. Kulloinkin voimassa
olevat maksut on ilmoitettu PRH:n kotisivuilla osoitteessa: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/
hinnasto/hakemusmaksut.html.

Offentliggjorda internationella registreringar:

Patent- och registerstyrelsen offentliggör med stöd av 107 § i varumärkeslagen (2019/544) och
56c § i varumärkeslagen (7/1964) samt 88 § i varumärkeslagen (2019/544) följande internationella
registreringar. Invändning mot en registrering ska göras skriftligen. Lämna in invändningen via vår e-
tjänst på https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/sv. Ange registernumret i invändningen och lämna in den
med bilagor till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader från den här tidningens utgivningsdag.
Motivera invändningen och ange vilka varor eller tjänster den gäller. Betala en invändningsavgift som
avses i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda
prestationer när du lämnar in invändningen. Mer information om de gällande avgifterna finns på vår
webbplats på: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/hinnasto/hakemusmaksut2.html.

(111) 1342276
(151) 03.11.2016
(320) 22.08.2016
(330) RU
(310) 2016730857

(540)

 
(730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "GUSTUS"., Moskova,
Moskva, RU
(591) valkoinen, punainen - vitt, rött
(511) 16, 21, 29, 30, 35, 43
NCL(10)
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(111) 1512247
(151) 05.12.2019
(320) 29.11.2019
(330) DK
(310) VA 2019 02691

(540)

 
(730) NEXT FORSIKRING A/S - FORSIKRINGSFORMIDLING, Skanderborg, Skanderborg, DK
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 36
NCL(11)

(111) 1562036
(151) 14.10.2020

(540) PRINCE HENRY

(730) CASTEL FRERES, Blanquefort, Blanquefort, FR
(511) 33
NCL(11)

(111) 1563284
(151) 15.09.2020

(540)

 
(730) PROIZVODSTVENNY KOOPERATIV KHIMICHESKA ZAVOD "LUCH", Yaroslavl,
Yaroslavl, RU
(511) 1, 2, 4, 9, 16, 19, 28
NCL(11)

(111) 1563923
(151) 18.09.2020
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(540) DRAGONSKIN

(730) RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Trignac, Trignac, FR
(511) 9
NCL(11)

(111) 1563934
(151) 05.10.2020

(540) SKYNAME

(730) INDIVIDUAL ENTREPRENEUR MATVEEV ALEXANDR VLADIMIROVICH, Moskova,
Moskva, RU
(511) 18, 28
NCL(11)

(111) 1563989
(151) 09.10.2020

(540)

 
(730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "LEGALBET", Saratov,
Saratov, RU
(511) 35
NCL(11)

(111) 1564015
(151) 22.09.2020

(540)
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(730) IRIDING (XIAMEN) TECHNOLOGY CO., LTD, Xiamen, Fujian Province, Xiamen, Fujian
Province, CN
(511) 9, 12
NCL(11)

(111) 1564108
(151) 05.11.2020
(320) 29.05.2020
(330) BX
(310) 1417999

(540) Fredagshygge

(730) RIGO TRADING S.A., Senningerberg, Senningerberg, LU
(511) 30
NCL(11)

(111) 1564109
(151) 05.11.2020
(320) 29.05.2020
(330) BX
(310) 1418001

(540) Fredagssnolder

(730) RIGO TRADING S.A., Senningerberg, Senningerberg, LU
(511) 30
NCL(11)

(111) 1564111
(151) 05.11.2020
(320) 29.05.2020
(330) BX
(310) 1418006

(540) Familiehygge

(730) RIGO TRADING S.A., Senningerberg, Senningerberg, LU
(511) 30
NCL(11)

(111) 1564304
(151) 26.05.2020
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(540) SMARTSIGHT

(730) ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION, Delaware, Delaware, US
(511) 9, 35, 42
NCL(11)

(111) 1564394
(151) 23.07.2020
(320) 23.01.2020
(330) BX
(310) 1410085

(540)

 
(730) MEDICC SPORTS INTERNATIONAL B.V., Groningen, Groningen, NL
(511) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35
NCL(11)

(111) 1564481
(151) 21.09.2020

(540) Lovibond

(730) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES COMPANY LTD., Peking, Beijing, CN
(511) 32
NCL(11)

(111) 1564526
(151) 01.10.2020

(540)



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 31.12.2020 23

 
(730) HONEY HOUSE LIMITED, Novgorodskaya oblast, Novgorodskaya oblast, RU
(511) 29, 30
NCL(11)

(111) 1564589
(151) 11.09.2020

(540)

 
(730) LIMITED LIABILITY COMPANY "DANGEL", Dnipro, Dnipro, UA
(511) 12
NCL(11)

(111) 1564633
(151) 29.10.2020
(320) 13.10.2020
(330) DE
(310) 30 2020 022 233

(540)

 
(730) DAIMLER AG, Stuttgart, Stuttgart, DE
(511) 12, 28, 37
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NCL(11)

 

TIEDOKSIANTOJA:

KUNGÖRELSER:

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus DON FILMS OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että DON FILMS OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202052295 on jätetty sillensä osittain 10.11.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 11.01.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Yksikön esimies              Mika Kivi

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus VILLA VERTO OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että VILLA VERTO OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202051485 on jätetty sillensä 16.09.2020, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNALLE, Helsinki, sen johdosta, että
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN tavaramerkkihakemus nro T202052232 on
jätetty sillensä 14.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa
tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 08.02.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Noora Laine

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus SAFEGRID OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että SAFEGRID OY:n tekemä tavaramerkin
rekisteröintihakemus nro T202052123 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla hylätty
osittain 17.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies              Ann-Marie Pesu
 
Lakimies                              Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus MYLLYN PARAS FINLAND OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että MYLLYN PARAS
FINLAND OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202051676 on tavaramerkkilain
21 §:n 3 momentin nojalla hylätty osittain 17.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta
markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun
lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies              Ann-Marie Pesu
 
Lakimies                              Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus MISA OY:lle, Lemi, jonka asiamieheksi on ilmoitettu ADVOKATBYRÅ REIMS & CO AB,
Helsinki, sen johdosta, että MISA OY:n tavaramerkin rekisteröintiä numero 276551 vastaan tekemä
väite on hylätty 17.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Toimistopäällikkö                   Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies                 Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus LOMA-PAKSU OY:lle, Kittilä, sen johdosta, että LOMA-PAKSU OY:n
tavaramerkkihakemuksesta nro T202053203 on tehty 14.12.2020 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 15.02.2021 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.

Lakimies                 Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus JARKKO KRISTIAN LAKSOLLE, Järvenpää, sen johdosta, että JARKKO KRISTIAN
LAKSON tavaramerkkihakemus nro T202052201 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HELSINGIN KAUPUNGILLE, Helsinki, sen johdosta, että HELSINGIN KAUPUNGIN
tavaramerkkihakemus nro T202052345 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus KEMIN TAKSIPALVELU OY:lle, Kemi, sen johdosta, että KEMIN TAKSIPALVELU
OY:n tavaramerkkihakemus nro T202052349 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus ALEKSI PIIROISELLE, Vehmaa, sen johdosta, että ALEKSI PIIROISEN,
TOIMINIMEN V-S VÄLITYS HALTIJANA, tavaramerkkihakemus nro T202052280 on jätetty
sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai
korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
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säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus PROPOWER ENERGY OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että PROPOWER ENERGY
OY:n tavaramerkkihakemus nro T202052339 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus ESA JUHANI LEHTOSELLE, Naantali, sen johdosta, että ESA JUHANI LEHTOSEN
tavaramerkkihakemus nro T202052372 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus KRISTILLINEN MEDIA OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että KRISTILLINEN MEDIA
OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202052234 on tavaramerkkilain 21 §:n
3 momentin nojalla hylätty 18.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Yksikön esimies              Mika Kivi
 
Lakimies                          Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus NILLA PIERA EINARI LÄNSMANILLE, Lontoo, Yhdistynyt Kuningaskunta, sen
johdosta, että NILLA PIERA EINARI LÄNSMANIN tavaramerkkihakemus nro T202052428 on
jätetty sillensä osittain 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle
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lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti-
ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus NILLA PIERA EINARI LÄNSMANILLE, Lontoo, Yhdistynyt Kuningaskunta, sen
johdosta, että NILLA PIERA EINARI LÄNSMANIN tavaramerkkihakemus nro T202052427 on
jätetty sillensä osittain 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle
lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti-
ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HYUNDAI MOTOR COMPANYLLE, Soul, Korean Tasavalta, jonka asiamieheksi on
ilmoitettu ROSCHIER BRANDS ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, sen johdosta, että HYUNDAI
MOTOR COMPANYN Suomeen kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä nro 1540015 koskien on
tavaramerkkilain 92 §:n 3 momentin nojalla tehty 18.12.2020 päätös, jonka mukaan kansainvälinen
rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies             Ann-Marie Pesu
 
Lakimies                             Noora Laine

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus KIMMO TAPANI KIVISELLE, Tampere, sen johdosta, että KIMMO TAPANI
KIVISEN, TOIMINIMEN TOIMINIMI KIMMO KIVINEN HALTIJANA, tavaramerkkihakemus
nro T202052429 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
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Lakimies              Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus LAKE VILLAS OY:lle, Jyväskylä, sen johdosta, että LAKE VILLAS OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202052441 on jätetty sillensä 18.12.2020, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Vanhempi lakimies              Ann-Marie Pesu

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus MONDAY LOVE OY:lle, Turku, sen johdosta, että MONDAY LOVE OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202052453 on jätetty sillensä osittain 18.12.2020, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Vanhempi lakimies              Ann-Marie Pesu

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus TEAMER OY:lle, Raisio, sen johdosta, että TEAMER OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202052386 on jätetty sillensä 21.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Noora Laine

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus FINNARCTIC OY:lle, Akaa, sen johdosta, että FINNARCTIC OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202052436 on jätetty sillensä 21.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
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Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Noora Laine

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus PALMED OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että PALMED OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202052437 on jätetty sillensä 21.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Noora Laine

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus LUMIKKO OY:lle, Seinäjoki, sen johdosta, että LUMIKKO OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202052385 on jätetty sillensä 21.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 15.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Noora Laine

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus OATLY AB:lle, Malmö, Ruotsi, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Papula Oy, Helsinki,
sen johdosta, että OATLY AB:n tavaramerkin rekisteröintiä numero 276291 vastaan tekemä väite
on hylätty 21.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Toimistopäällikkö                      Pirjo Aro-Helander
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Vanhempi lakimies                   Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus Sipilä, Jari Olaville, Oulu, sen johdosta, että Sipilä, Jari Olavin rekisterimerkintähakemus
nro R202000362 on jätetty sillensä 28.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensäjättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 22.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Vanhempi lakimies             Kari Juusela
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus VENTURA KIINTEISTÖT OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että VENTURA KIINTEISTÖT
OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T202053307 on tehty 29.12.2020 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 01.03.2021 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.

Lakimies                 Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus BIOHIT OYJ:lle, Helsinki, sen johdosta, että BIOHIT OYJ:n tavaramerkkihakemus
nro T202051841 on jätetty sillensä 28.12.2020, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus LARI JOUTSENLAHTI OY:lle, Kirkkonummi, sen johdosta, että LARI JOUTSENLAHTI
OY:n tavaramerkkihakemus nro T202052478 on jätetty sillensä 29.12.2020, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
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osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 22.02.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus yhtiölle, HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Korean Tasavalta, jonka asiamieheksi on
ilmoitettu ROSCHIER BRANDS ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, sen johdosta, että Patentti-
ja rekisterihallitus on 29.12.2020 tehnyt Suomeen kohdistaman HYUNDAI MOTOR COMPANYN
kansainvälisen rekisteröinnin nro 1547545 osalta päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen
rekisteröinti ei koske osin Suomea. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän
Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Yksikön esimies             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Noora Laine

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus PROJECT IMPACT OY:lle, Jyväskylä, sen johdosta, että PROJECT IMPACT OY:n
tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202053003 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 30.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies              Kari Juusela
 
Lakimies                              Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HELKAMA-AUTO OY:lle, Espoo, sen johdosta, että HELKAMA-AUTO OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202052433 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 30.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies              Kari Juusela
 
Lakimies                              Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus KO-HO INDUSTRIAL DESIGN OY:lle, Ilmajoki, sen johdosta, että KO-HO
INDUSTRIAL DESIGN OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202052312 on
tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla hylätty osittain 30.12.2020. Päätös on saatavissa Patentti-
ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta
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markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun
lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies              Kari Juusela
 
Lakimies                              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus MOTOR POWER FINLAND OY:lle, Tampere, sen johdosta, että MOTOR POWER
FINLAND OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T202052936 on tehty 25.11.2020 välipäätös,
joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin
nojalla huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään
25.01.2021 uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä.

Lakimies                 Heini Papinsaari

 

 




