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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) 280920
(151) 16.07.2021
(210) T202000052
(220) 18.09.2018
(320) 05.06.2018
(330) GB
(310) UK00003315659

(540)

 
(730) TRADING POINT HOLDINGS LIMITED, Limassol, Limassol, CY
(740) Boco IP Oy Ab
(511) 36, 41
NCL(11)

(111) 280969
(151) 26.07.2021
(210) T202000060
(220) 10.11.2020

(540)

 
(730) PEAB AB, Förslöv, Förslöv, SE
(740) Hansson Thyresson AB
(511) 6, 19, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44
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NCL(11)

(111) 280971
(151) 29.07.2021
(210) T202053202
(220) 23.11.2020

(540) WESTENERGY

(730) WESTENERGY OY AB, Mustasaari, Korsholm, FI
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 37, 39, 40, 42
NCL(11)

(111) 280971
(151) 29.07.2021
(210) T202053202
(220) 23.11.2020

(540) WESTENERGY

(730) WESTENERGY OY, Mustasaari, Korsholm, FI
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 37, 39, 40, 42
NCL(11)

(111) 280970
(151) 29.07.2021
(210) T202053204
(220) 23.11.2020

(540)

 
(730) WESTENERGY OY AB, Mustasaari, Korsholm, FI
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 37, 39, 40, 42
NCL(11)

(111) 280919
(151) 16.07.2021
(210) T202053507
(220) 29.12.2020

(540)
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(730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI
(511) 8
NCL(11)

(111) 280976
(151) 29.07.2021
(210) T202100048
(220) 16.06.2021

(540) ANNEN APPELSIINILEIVOSKEKSI

(730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE
(740) Zacco Sweden AB
(511) 30
NCL(11)

(111) 280975
(151) 29.07.2021
(210) T202100049
(220) 16.06.2021

(540) TOIVON TOFFEEPALLOSET

(730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE
(740) Zacco Sweden AB
(511) 30
NCL(11)

(111) 280974
(151) 29.07.2021
(210) T202100055
(220) 16.06.2021

(540) MINNAN MINTTUSUKLAAKEKSIT

(730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE
(740) Zacco Sweden AB
(511) 30
NCL(11)

(111) 280968
(151) 26.07.2021
(210) T202150106
(220) 13.01.2021
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(540) Juuret

(730) AGEDNOVEL OY, Joensuu, Joensuu, FI
(511) 11
NCL(11)

(111) 280967
(151) 26.07.2021
(210) T202150113
(220) 13.01.2021

(540) Humorhuset

(730) LINDHOLM, JON DANIEL CHRISTOFFER, SOM INNEHAVARE AV FIRMAN SEASTY
PRODUCTIONS, Turku, Åbo, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280966
(151) 26.07.2021
(210) T202150114
(220) 13.01.2021

(540) Augustinatten

(730) LINDHOLM, JON DANIEL CHRISTOFFER, SOM INNEHAVARE AV FIRMAN SEASTY
PRODUCTIONS, Turku, Åbo, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280930
(151) 21.07.2021
(210) T202150140
(220) 17.01.2021

(540) Valttikortti

(730) RENTTO, LASSI OSKARI, Juupajoki, Juupajoki, FI
(511) 37
NCL(11)

(111) 280929
(151) 21.07.2021
(210) T202150145
(220) 18.01.2021
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(540) Laskupiste

(730) LASKUPISTE OY, Nokia, Nokia, FI
(511) 9
NCL(11)

(111) 280965
(151) 26.07.2021
(210) T202150151
(220) 18.01.2021

(540) BONNE VEGAN

(730) BONNE JUOMAT OY, Lohja, Lojo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 29
NCL(11)

(111) 280964
(151) 26.07.2021
(210) T202150218
(220) 22.01.2021

(540)

 
(730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI
(511) 14
NCL(11)

(111) 280932
(151) 21.07.2021
(210) T202150241
(220) 25.01.2021
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(540) Wenda

(730) YTK-YHDISTYS RY, Loimaa, Loimaa, FI
(511) 35, 36, 41, 45
NCL(11)

(111) 280963
(151) 26.07.2021
(210) T202150274
(220) 27.01.2021

(540) Toivo

(730) EJY RY, RUOTSIKSI EFS RF., Espoo, Esbo, FI, HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 38, 42, 45
NCL(11)

(111) 280962
(151) 26.07.2021
(210) T202150296
(220) 28.01.2021

(540) Wematchu

(730) EDITOR HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280931
(151) 21.07.2021
(210) T202150297
(220) 28.01.2021

(540)

 
(730) EDITOR HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280961
(151) 26.07.2021
(210) T202150743
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(220) 11.03.2021

(540) TUNNE

(730) TUOMINEN, RIIKKA MARJAANA, Porvoo, Borgå, FI, VIRKKI, LAURA MAARIT
JOHANNA, Porvoo, Borgå, FI
(511) 21, 24, 25, 41
NCL(11)

(111) 280960
(151) 26.07.2021
(210) T202150846
(220) 22.03.2021

(540)

 
(730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI
(740) Papula Oy
(511) 2, 7, 9, 16
NCL(11)

(111) 280959
(151) 26.07.2021
(210) T202151032
(220) 08.04.2021

(540) Havuja#!@%&!

(730) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Kuopio, Kuopio, FI
(511) 42
NCL(11)

(111) 280958
(151) 26.07.2021
(210) T202151052
(220) 12.04.2021

(540)
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(730) KUMPULAINEN, MIIKA JOONAS, TOIMINIMEN KUMPPARI HALTIJANA, Helsinki,
Helsingfors, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280957
(151) 26.07.2021
(210) T202151122
(220) 21.04.2021

(540)

 
(730) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Kuopio, Kuopio, FI
(511) 42
NCL(11)

(111) 280956
(151) 26.07.2021
(210) T202151230
(220) 30.04.2021

(540)

 
(730) OY FINNSUSP AB, Lieto, Lundo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 9
NCL(11)

(111) 280955
(151) 26.07.2021
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(210) T202151232
(220) 30.04.2021

(540) OLOLINSSIT

(730) OY FINNSUSP AB, Lieto, Lundo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 9
NCL(11)

(111) 280937
(151) 21.07.2021
(210) T202151274
(220) 05.05.2021

(540)

 
(730) KAUPPAKESKUS MYLLY OY, Turku, Åbo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 35, 36, 43
NCL(11)

(111) 280953
(151) 26.07.2021
(210) T202151327
(220) 10.05.2021

(540) PowerTooth

(730) FISKARS FINLAND OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 8
NCL(11)

(111) 280954
(151) 26.07.2021
(210) T202151366
(220) 14.05.2021

(540) ecodan hydrodan

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

(111) 280927
(151) 20.07.2021
(210) T202151374
(220) 17.05.2021

(540)

 
(730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 35, 44, 45
NCL(11)

(111) 280972
(151) 29.07.2021
(210) T202151513
(220) 27.05.2021

(540) VIETÄVÄ

(730) HKSCAN FINLAND OY, Turku, Åbo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 29, 30, 35, 43
NCL(11)

(111) 280918
(151) 15.07.2021
(210) T202151542
(220) 29.05.2021

(540)

 
(730) SUUTARIRAHOITUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 37



14 30.07.2021 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

NCL(11)

(111) 280942
(151) 21.07.2021
(210) T202151565
(220) 01.06.2021

(540) FINLANDS LUCIA

(730) SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 35
NCL(11)

(111) 280946
(151) 22.07.2021
(210) T202151580
(220) 03.06.2021

(540) Elinkaaritilat

(730) CAPEX ADVISORS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 36, 37
NCL(11)

(111) 280945
(151) 22.07.2021
(210) T202151588
(220) 04.06.2021

(540) TRUST TOOLS

(730) KÄHKÖNEN, TIINA, Lemi, Lemi, FI
(511) 35, 41
NCL(11)

(111) 280934
(151) 21.07.2021
(210) T202151589
(220) 04.06.2021

(540)
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(730) METROC OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 42
NCL(11)

(111) 280933
(151) 21.07.2021
(210) T202151591
(220) 04.06.2021

(540)

 
(730) SÄÄKSMÄKI-SEURA RY, Valkeakoski, Valkeakoski, FI
(740) Schulze-Steinen, Petra
(511) 16, 25, 28, 41
NCL(11)

(111) 280941
(151) 21.07.2021
(210) T202151594
(220) 05.06.2021

(540)

 
(730) INSINÖÖRITOIMISTO LEPISTÖ OY, Lahti, Lahtis, FI
(511) 42
NCL(11)

(111) 280944
(151) 22.07.2021
(210) T202151595
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(220) 05.06.2021

(540) Hiiva

(730) TURTIA, TUUKKA VERNERI, Hamina, Fredrikshamn, FI
(511) 21
NCL(11)

(111) 280938
(151) 21.07.2021
(210) T202151596
(220) 05.06.2021

(540)

 
(730) VIET BAO AVOIN YHTIÖ, Lappeenranta, Villmanstrand, FI
(740) Nguyễn Hoàng Anh, Thơ
(511) 43
NCL(11)

(111) 280921
(151) 16.07.2021
(210) T202151597
(220) 06.06.2021

(540) Timantti ja tähdet

(730) TUONONEN, ARI LAURI SAKARI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280936
(151) 21.07.2021
(210) T202151598
(220) 06.06.2021

(540)
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(730) NASIRI OY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 1, 7, 9, 12, 37, 39, 40, 42
NCL(11)

(111) 280951
(151) 22.07.2021
(210) T202151599
(220) 06.06.2021

(540) friidu

(730) LIPASU OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 30
NCL(11)

(111) 280928
(151) 20.07.2021
(210) T202151601
(220) 07.06.2021

(540)

 
(730) AITO HOITOTIIMI OY, Rauma, Raumo, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 280940
(151) 21.07.2021
(210) T202151606
(220) 07.06.2021
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(540) asuntounelmia|unelma-asuntoja

(730) VILLA OY LKV, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 36, 42
NCL(11)

(111) 280935
(151) 21.07.2021
(210) T202151607
(220) 07.06.2021

(540)

 
(730) SUOMEN LAATUYHDISTYS RY, FINLANDS KVALITETSFÖRENING RF, Helsinki,
Helsingfors, FI
(511) 35, 41, 42
NCL(11)

(111) 280924
(151) 19.07.2021
(210) T202151609
(220) 07.06.2021

(540) BluePunk, Blue Punk

(730) NUOSKANEN, SCARLET, TOIMINIMEN BLUEPUNK TATTOO HALTIJANA, Helsinki,
Helsingfors, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 280948
(151) 22.07.2021
(210) T202151610
(220) 08.06.2021

(540) Metflex

(730) SIRVIÖ, FREDRIK LAURI ALEKSI, Espoo, Esbo, FI
(511) 41
NCL(11)
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(111) 280950
(151) 22.07.2021
(210) T202151611
(220) 08.06.2021

(540) The Finnish Moment

(730) AB JUUP OY, Turku, Åbo, FI
(511) 3, 8, 9, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 32, 39, 41, 43
NCL(11)

(111) 280939
(151) 21.07.2021
(210) T202151613
(220) 08.06.2021

(540)

 
(730) HYVINVOINTIHOTELLI FORSSAN LUPPO OY, Forssa, Forssa, FI
(511) 41, 43
NCL(11)

(111) 280949
(151) 22.07.2021
(210) T202151614
(220) 08.06.2021

(540) Hybridock

(730) ARTOME OY, Heinola, Heinola, FI
(511) 9
NCL(11)

(111) 280947
(151) 22.07.2021
(210) T202151616
(220) 08.06.2021

(540)
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(730) VAIHTIS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 38
NCL(11)

(111) 280922
(151) 16.07.2021
(210) T202151618
(220) 08.06.2021

(540)

 
(730) OY UDDA FINLAND LTD, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 25, 28
NCL(11)

(111) 280926
(151) 19.07.2021
(210) T202151621
(220) 08.06.2021

(540) pook sukeltaja

(730) AIKA & TARKKA OY, Liperi, Libelits, FI
(511) 14
NCL(11)

(111) 280925
(151) 19.07.2021
(210) T202151622
(220) 08.06.2021

(540) pook koli

(730) AIKA & TARKKA OY, Liperi, Libelits, FI
(511) 14
NCL(11)
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(111) 280923
(151) 16.07.2021
(210) T202151624
(220) 09.06.2021

(540) Kotijoukot

(730) KOTIPIZZA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Lexia Asianajotoimisto Oy
(511) 9, 35, 36, 39
NCL(11)

(111) 280943
(151) 21.07.2021
(210) T202151630
(220) 09.06.2021

(540) HYVIS

(730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Borenius Asianajotoimisto Oy
(511) 29, 31, 32
NCL(11)

(111) 280977
(151) 29.07.2021
(210) T202151639
(220) 09.06.2021

(540)

 
(730) FINNKOTO OY, Nivala, Nivala, FI
(511) 11, 20, 21
NCL(11)

(111) 280952
(151) 23.07.2021
(210) T202151641
(220) 09.06.2021
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(540) KOTIONNELLISUUS

(730) ASUNTOSÄÄTIÖ SR, Espoo, Esbo, FI
(740) Fondia Oyj
(511) 16, 35, 42
NCL(11)

(111) 280973
(151) 29.07.2021
(210) T202151658
(220) 10.06.2021

(540) myBusinessRadar

(730) MASTRACON OY, Espoo, Esbo, FI
(511) 9
NCL(11)

(111) 280978
(151) 29.07.2021
(210) T202151667
(220) 11.06.2021

(540)

 
(730) PRILEX OY, Muurame, Muurame, FI
(511) 20
NCL(11)

(111) 280982
(151) 29.07.2021
(210) T202151686
(220) 14.06.2021

(540)

 
(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 43
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NCL(11)

(111) 280981
(151) 29.07.2021
(210) T202151687
(220) 14.06.2021

(540)

 
(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 43
NCL(11)

(111) 280980
(151) 29.07.2021
(210) T202151688
(220) 14.06.2021

(540)

 
(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 43
NCL(11)

(111) 280979
(151) 29.07.2021
(210) T202151689
(220) 14.06.2021

(540)
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(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 43
NCL(11)

 

TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET:

INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG:

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

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

(111) 275906
(730) LEHTIMOGULI OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI

 

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) 1505420
(151) 03.09.2019
(320) 12.03.2019
(330) DE
(310) 30 2019 006 825

(540)
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(730) BSH HAUSGERÄTE GMBH, München, München, DE
(740) Kolster Oy Ab
(511) 9, 38
NCL(11)

(111) 1515233
(151) 18.12.2020

(540) NUTRILIFE

(730) PHARMALYS INVEST HOLDING AG, Baar, Baar, CH
(511) 5
NCL(11)

(111) 1553459
(151) 08.07.2020
(320) 09.01.2020
(330) SG
(310) 40202000541Y

(540) evive

(730) EVIVE BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG
(740) Kolster Oy Ab
(511) 5, 42
NCL(11)

(111) 1571166
(151) 19.11.2020
(320) 05.06.2020
(330) CH
(310) 747961

(540)

 
(730) WIRED COOKING AG, Zürich, Zürich, CH
(511) 11, 21
NCL(11)

(111) 1572745
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(151) 24.11.2020
(320) 15.10.2020
(330) IT
(310) 302020000088201

(540) HÉLÈNE OUI

(730) PANTYTEX S.P.A., Milano, Milano, IT
(511) 35
NCL(11)

(111) 1573349
(151) 23.12.2020

(540) BALANCER

(730) INDIVIDUAL ENTREPRENEUR ZABRODINA INNA MARKOVNA, Novosibirsk,
Novosibirsk, RU
(511) 30, 32
NCL(11)

(111) 1573995
(151) 31.08.2020

(540)

 
(730) TAIZHOU JIUJING TRADING CO., LTD., Taizhou, Zhejiang, Taizhou, Zhejiang, CN
(511) 9
NCL(11)

(111) 1575806
(151) 14.08.2020

(540) Chaos Couture

(730) TOLGA YILDIZHAN, Köln, Köln, DE
(511) 45
NCL(11)

(111) 1576079
(151) 15.12.2020
(320) 11.09.2020
(330) BX
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(310) 1424752
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet

(540)

 
(730) EUROFINS NDSC DIGITAL TESTING (NV), Hasselt, Hasselt, BE
(511) 9, 42, 45
NCL(11)

(111) 1591720
(151) 24.12.2020

(540) GO SPORT

(730) GROUPE GO SPORT, Sassenage, Sassenage, FR
(740) Bird & Bird Asianajotoimisto Oy
(511) 35, 41
NCL(11)

(111) 1595268
(151) 09.03.2021
(320) 04.02.2021
(330) RU
(310) 2021705284

(540) LAST DAY

(730) SERGEEVICH, PRYAKHIN ANDREY, Volgograd, Volgograd, RU
(511) 6, 14, 16, 18, 21, 25, 28
NCL(11)

(111) 1595269
(151) 09.03.2021
(320) 04.02.2021
(330) RU
(310) 2021705286

(540) LAST DAY ON EARTH

(730) SERGEEVICH, PRYAKHIN ANDREY, Volgograd, Volgograd, RU
(511) 6, 14, 16, 18, 21, 25, 28
NCL(11)
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(111) 1595715
(151) 18.11.2020
(320) 21.05.2020
(330) CN
(310) 46519846

(540)

 
(730) BEIJING DEEPCOOL SCI-TECH CO.,LTD., Peking, Beijing, CN
(511) 9
NCL(11)

(111) 1595761
(151) 27.11.2020

(540)

 
(730) BEST MODE TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Istanbul, Istanbul,
TR
(511) 18, 25, 35
NCL(11)

(111) 1595944
(151) 22.03.2021
(320) 29.09.2020
(330) EM
(310) 018315164

(540) TEBRIO

(730) MEALFOOD EUROPE S.L., Doñinos de Salamanca, Doñinos de Salamanca, ES
(511) 1, 29, 31
NCL(11)
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TIEDOKSIANTOJA:

KUNGÖRELSER:

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HUONEKALUKAUPPA.NET GROUP OY:lle, Nurmijärvi, sen johdosta, että
HUONEKALUKAUPPA.NET GROUP OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro
T202150731 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla hylätty 02.07.2021. 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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus ANGEL FILMS OY:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu BOCO IP OY AB,
Helsinki, sen johdosta, että ANGEL FILMS OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus
nro T202150699 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla hylätty osittain 02.07.2021.
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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HARRI JUHANI HÄLL, Sipoo, sen johdosta, että HARRI JUHANI HÄLLIN tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150267 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 02.07.2021. 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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HARRI JUHANI HÄLL, Sipoo, sen johdosta, että HARRI JUHANI HÄLLIN tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150266 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 02.07.2021. 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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Henrik Myllynen
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Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus INARI STOP OY:lle, Inari, sen johdosta, että INARI STOP OY:n tekemä tavaramerkin
rekisteröintihakemus nro T202151544 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla
hylätty 15.07.2021. 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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE,
Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu HUS AKUUTTI ENSIHOITO JORVI, Espoo, sen
johdosta, että HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN
tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150951 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 15.07.2021. 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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Noora Laine

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus VIHERLANDIA OY:lle, Jyväskylä, sen johdosta, että VIHERLANDIA OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150722 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 15.07.2021. 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             Olli Teerikangas
 
Lakimies                         Noora Laine

 

Tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain (7/1964) 50 a §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus HK TRADE AND CONSULTING OY:lle, Lempäälä, sen johdosta, että HK TRADE
AND CONSULTING OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T201551619 on
tavaramerkkilain (7/1964) 19 § 1 momentin nojalla jätetty sillensä 19.07.2021. Päätös on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea
muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain (7/1964) 51 a §:n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta
annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Lakimies              Henrik Myllynen

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus TEA JAAKKOLALLE, Forssa, sen johdosta, että TEA JAAKKOLAN, TOIMINIMEN
T:MI REPOKETTU HALTIJANA, tavaramerkkihakemus nro T202150975 on jätetty
sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021
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 TAPPARA SPORT OY:lle, Tampere, sen johdosta, että TAPPARA SPORT OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150972 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021 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 TAPPARA SPORT OY:lle, Tampere, sen johdosta, että TAPPARA SPORT OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150968 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021 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 TAPPARA SPORT OY:lle, Tampere, sen johdosta, että TAPPARA SPORT OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150969 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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
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pyytää jatkettavaksi määräpäivään 13.09.2021 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 HYVINVOINTIAKATEMIA AJANPUU OY:lle, Jyväskylä, sen johdosta, että
HYVINVOINTIAKATEMIA AJANPUU OY:n tavaramerkkihakemus nro T202151010 on jätetty
sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021
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 JENNI KATARIINA PÖYRYLLE, Kouvola, sen johdosta, että JENNI KATARIINA
PÖYRYN tavaramerkkihakemus nro T202150990 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021 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 TAINA MARJA SAHALLE, Janakkala, sen johdosta, että TAINA MARJA SAHAN
tavaramerkkihakemus nro T202150966 on jätetty sillensä osittain 19.07.2021, 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 13.09.2021 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.
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Tiedotus KALLE PEKKA SAVOLAISELLE, toiminimen TINSKI DOG TMI haltijana, Espoo,
sen johdosta, että KALLE PEKKA SAVOLAISEN toiminimen TINSKI DOG TMI haltijana
tekemä tavaramerkkihakemus nro T202053535 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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 14.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Vanhempi lakimies            Sara Henriksson
 

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

Tiedotus ISMET GROUP OY:lle, Lohja, sen johdosta, että ISMET GROUP OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150650 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021 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 JAKO FINLAND OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että JAKO FINLAND OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202151056 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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 13.09.2021 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 STANDA OY:lle, Kaarina, sen johdosta, että STANDA OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202151097 on jätetty sillensä 19.07.2021, 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
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jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 13.09.2021 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 OY BRANDBACKEN AB:lle, Tampere, sen johdosta, että OY BRANDBACKEN AB:n
tavaramerkkihakemus nro T202151092 on jätetty sillensä osittain 19.07.2021, 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 13.09.2021 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 LUNDEN ANKKURI OY:lle, Turku, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY, Turku, sen johdosta, että LUNDEN ANKKURI OY:n
tavaramerkkihakemuksesta nro T202151553 on tehty 14.07.2021 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 14.09.2021 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.

Lakimies               Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus JIAHE OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että JIAHE OY:n tekemä tavaramerkkihakemus
nro T202151103 on jätetty sillensä 20.07.2021, 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 13.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Vanhempi lakimies             Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus ASUNTOSÄÄTIÖ SR:lle, Espoo, jonka asiamieheksi on ilmoitettu FONDIA OYJ,
Helsinki, sen johdosta, että ASUNTOSÄÄTIÖ SR:n tavaramerkkihakemuksesta nro T202151640
on tehty 26.07.2021 välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on
tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa
tai korjattava puutteet viimeistään 27.09.2021 uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä.

Lakimies               Frida Strandström

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus ERNST-FRIEDRICH LOOSEN, Bernkastel-Kues, Saksa, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
EVKAN OY, Vantaa, sen johdosta, että ERNST-FRIEDRICH LOOSENIN tavaramerkkihakemuksesta
nro T202151638 on tehty 26.07.2021 välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava kirjallisesti
lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 27.09.2021 uhalla, että hakemus muuten jätetään
sillensä.

Lakimies               Frida Strandström

 

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

Tiedotus PHYSIOBIT OY:lle, Kuopio, sen johdosta, että PHYSIOBIT OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150913 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 30.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus URBAN RESORT OY:lle, Tampere, sen johdosta, että URBAN RESORT OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150935 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 30.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus HEEROS OYJ:lle, Helsinki, sen johdosta, että HEEROS OYJ:n tavaramerkkihakemus
nro T202151040 on jätetty sillensä 26.07.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
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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 20.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus MINDTRIX OY:lle, Rauma, sen johdosta, että MINDTRIX OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150985 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus LÄÄKISTUBE OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että LÄÄKISTUBE OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150945 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus SKÄRGÅRDSCIDER OY:lle, Parainen, sen johdosta, että SKÄRGÅRDSCIDER OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150987 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
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tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus SKÄRGÅRDSCIDER OY:lle, Parainen, sen johdosta, että SKÄRGÅRDSCIDER OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150983 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus CJ CORPORATION, Soul, Korean tasavalta, jonka asiamieheksi on ilmoitettu PAPULA
OY, Helsinki, sen johdosta, että CJ CORPORATIONIN tavaramerkkihakemus nro T202053500 on
jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus TUOMO TAPANI ANTTILALLE, Jämsä, sen johdosta, että TUOMO TAPANI ANTTILAN,
TOIMINIMEN YLI-TERVALAN MAATILA HALTIJANA, tavaramerkkihakemus nro T202151017
on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus OY HARTWALL AB:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu BERGGREN OY,
Helsinki, sen johdosta, että OY HARTWALL AB:n tavaramerkkihakemus nro T202151020 on
jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Elina Hairisto

 

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

Tiedotus PAP GROUP OY:lle, Vantaa, jonka asiamieheksi on ilmoitettu LUMOJI OY, Tampere,
sen johdosta, että PAP GROUP OY:n tavaramerkkihakemus nro T202150894 on jätetty
sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021
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 OULUN ENERGIA OY:lle, Oulu, jonka asiamieheksi on ilmoitettu ASIANAJOTOIMISTO
NORRA OY, Oulu, sen johdosta, että OULUN ENERGIA OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150275 on jätetty sillensä 26.07.2021, 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 20.09.2021 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 SINOPEC CHONGQING SVW CHEMICAL CO., LTD.:lle, Chongqing, Kiina, jonka
asiamieheksi on ilmoitettu BRIMONDO AB, Göteborg, Ruotsi, sen johdosta, että SINOPEC
CHONGQING SVW CHEMICAL CO., LTD.:n tavaramerkkihakemuksesta nro T202100046
on tehty 20.07.2021 välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on
tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa
tai korjattava puutteet viimeistään 20.09.2021 uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä.
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Lakimies               Noora Laine

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus SMILE AUDIOVISUAL OY:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu SASU
KALLE PETTERI SORKIO, Helsinki, sen johdosta, että SMILE AUDIOVISUAL OY:n
tavaramerkkihakemuksesta nro T202151526 on tehty 14.07.2021 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 14.09.2021 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.

Lakimies               Noora Laine

 

 




