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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) 280989
(151) 03.08.2021
(210) T202053319
(220) 03.12.2020

(540)

 
(730) ALLER MEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 9, 16, 41
NCL(11)

(111) 281045
(151) 11.08.2021
(210) T202053402
(220) 14.12.2020
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(540)

 
(730) MIKKELIN ULATAKSI OY, Mikkeli, S:t Michel, FI
(740) Huhtamäki, Matti
(511) 36
NCL(11)

(111) 281002
(151) 05.08.2021
(210) T202100050
(220) 16.06.2021

(540) PAPAN SUKLAAPATUKAT

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

(111) 281001
(151) 05.08.2021
(210) T202100051
(220) 16.06.2021

(540) ÄIDIN SUKLAAPALLOSET

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

(111) 281000
(151) 05.08.2021
(210) T202100052
(220) 16.06.2021

(540) HERMANNIN HERKKUNÄKKILEIPÄ

(730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE
(740) Zacco Sweden AB
(511) 30
NCL(11)
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(111) 280999
(151) 05.08.2021
(210) T202100054
(220) 16.06.2021

(540) LEILAN LUKSUSNÄKKILEIPÄ

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

(111) 280998
(151) 05.08.2021
(210) T202100056
(220) 16.06.2021

(540) SERKUN SUKLAISET

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

(111) 280997
(151) 05.08.2021
(210) T202100057
(220) 14.06.2021

(540) TENAVIEN TOIVEKARKIT

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

(111) 281036
(151) 11.08.2021
(210) T202100058
(220) 16.06.2021

(540) TONTTUMUORIN

(730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE
(740) Zacco Sweden AB
(511) 30
NCL(11)
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(111) 281026
(151) 09.08.2021
(210) T202150083
(220) 11.01.2021

(540) Polar Wild

(730) WETTSTEIN, HILLA GRETA ELINA, Fischbach-Göslikon, Fischbach-Göslikon, CH
(740) Köpman, Ellinoora
(511) 29, 31
NCL(11)

(111) 281024
(151) 09.08.2021
(210) T202150191
(220) 19.01.2021

(540) Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva

(730) LAHDEN KAUPUNKI, Lahti, Lahtis, FI
(740) Lahden museot
(511) 14, 16, 21, 24, 28, 30, 41
NCL(11)

(111) 280992
(151) 04.08.2021
(210) T202150307
(220) 29.01.2021

(540) CONSCIOUS CONNECTIVITY

(730) NOKIA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 9, 10, 11, 12, 14, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 44
NCL(11)

(111) 281027
(151) 10.08.2021
(210) T202150327
(220) 01.02.2021

(540)



8 13.08.2021 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

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

(111) 281022
(151) 09.08.2021
(210) T202150331
(220) 01.02.2021

(540) Ketosokeri

(730) RAWMANCE OY, Laukaa, Laukas, FI
(511) 29
NCL(11)

(111) 281046
(151) 11.08.2021
(210) T202150416
(220) 08.02.2021

(540)

 
(730) FOODWEST OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI
(511) 5, 35, 36, 40, 41, 42
NCL(11)

(111) 281023
(151) 09.08.2021
(210) T202150857
(220) 23.03.2021

(540)
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(730) BILL ROI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 1, 30
NCL(11)

(111) 281047
(151) 11.08.2021
(210) T202150941
(220) 30.03.2021

(540)

 
(730) BUSHIDO GROUP LTD, Road Town, Tortola, Road Town, Tortola, VG
(740) Kolster Oy Ab
(511) 30
NCL(11)

(111) 280988
(151) 03.08.2021
(210) T202150978
(220) 01.04.2021

(540)

 
(730) T-MEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Kolster Oy Ab
(511) 35
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NCL(11)

(111) 280993
(151) 04.08.2021
(210) T202151043
(220) 09.04.2021

(540) Wuoma

(730) DESITELINE FINLAND OY, Sipoo, Sibbo, FI
(511) 7, 20
NCL(11)

(111) 281028
(151) 10.08.2021
(210) T202151103
(220) 18.04.2021

(540)

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

(111) 280987
(151) 03.08.2021
(210) T202151231
(220) 30.04.2021

(540)
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(730) OY FINNSUSP AB, Lieto, Lundo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 9
NCL(11)

(111) 280986
(151) 03.08.2021
(210) T202151233
(220) 30.04.2021

(540) OLO

(730) OY FINNSUSP AB, Lieto, Lundo, FI
(740) Berggren Oy
(511) 9, 40
NCL(11)

(111) 281048
(151) 11.08.2021
(210) T202151462
(220) 24.05.2021

(540)

 
(730) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD., Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, KR
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 12
NCL(11)

(111) 281021
(151) 05.08.2021
(210) T202151583
(220) 03.06.2021
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(540)

 
(730) F.S. PAPAVER OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35, 42, 44
NCL(11)

(111) 281020
(151) 05.08.2021
(210) T202151585
(220) 04.06.2021

(540) MX-Tupla+

(730) MELTEX OY PLASTICS, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(740) Kolster Oy Ab
(511) 11, 19
NCL(11)

(111) 281044
(151) 11.08.2021
(210) T202151640
(220) 09.06.2021

(540) KOTIMAISEMA

(730) ASUNTOSÄÄTIÖ SR, Espoo, Esbo, FI
(740) Fondia Oyj
(511) 9, 16
NCL(11)

(111) 280991
(151) 04.08.2021
(210) T202151644
(220) 09.06.2021

(540)
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(730) VICTOR FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 28
NCL(11)

(111) 280990
(151) 03.08.2021
(210) T202151652
(220) 09.06.2021

(540)

 
(730) LAKEUDEN ETAPPI OY, Ilmajoki, Ilmola, FI
(511) 37, 40
NCL(11)

(111) 281006
(151) 05.08.2021
(210) T202151653
(220) 09.06.2021

(540)

 
(730) LAKEUDEN ETAPPI OY, Ilmajoki, Ilmola, FI
(511) 37, 40
NCL(11)

(111) 281005
(151) 05.08.2021
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(210) T202151654
(220) 09.06.2021

(540)

 
(730) LAKEUDEN ETAPPI OY, Ilmajoki, Ilmola, FI
(511) 37, 40
NCL(11)

(111) 281004
(151) 05.08.2021
(210) T202151656
(220) 10.06.2021

(540)

 
(730) PALLOILU SÄÄTIÖ SR, Tammela, Tammela, FI
(740) Lecklé Oy
(511) 9, 41, 42
NCL(11)

(111) 281003
(151) 05.08.2021
(210) T202151657
(220) 10.06.2021

(540)

 
(730) PALLOILU SÄÄTIÖ SR, Tammela, Tammela, FI
(740) Lecklé Oy
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(511) 9, 41, 42
NCL(11)

(111) 280996
(151) 05.08.2021
(210) T202151659
(220) 10.06.2021

(540)

 
(730) SF-CARAVAN RY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI
(511) 43
NCL(11)

(111) 281012
(151) 05.08.2021
(210) T202151660
(220) 10.06.2021

(540) Ravintopolku

(730) HUTTUNEN, HANNA MARJATTA, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 281011
(151) 05.08.2021
(210) T202151661
(220) 10.06.2021

(540)
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(730) SUOMEN TURBOTUKKU OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 7
NCL(11)

(111) 281010
(151) 05.08.2021
(210) T202151662
(220) 10.06.2021

(540)

 
(730) SUEROS Y BEDIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V, Guadalajara, Jalisco, Guadalajara,
Jalisco, MX
(740) Boco IP Oy Ab
(554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel
(511) 5, 32
NCL(11)

(111) 281009
(151) 05.08.2021
(210) T202151663
(220) 10.06.2021

(540)
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(730) SUEROS Y BEDIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V, Guadalajara, Jalisco, Guadalajara,
Jalisco, MX
(740) Boco IP Oy Ab
(554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel
(511) 5, 32
NCL(11)

(111) 281008
(151) 05.08.2021
(210) T202151664
(220) 10.06.2021

(540) Ihmissuhteiden Ergonomia

(730) RIABUKHINA, VIKTORIIA, Salo, Salo, FI
(740) Inervo, Kirsi Pauliina
(511) 41
NCL(11)

(111) 281049
(151) 11.08.2021
(210) T202151668
(220) 11.06.2021

(540) EDUAmbience

(730) EDUAMBIENCE OY, Espoo, Esbo, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 281025
(151) 09.08.2021
(210) T202151673
(220) 12.06.2021

(540) Spruce River

(730) FINROI OY, Salo, Salo, FI
(511) 30
NCL(11)

(111) 281016
(151) 05.08.2021
(210) T202151678
(220) 13.06.2021

(540)
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(730) THERMOKYNNYS OY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 6
NCL(11)

(111) 281019
(151) 05.08.2021
(210) T202151679
(220) 14.06.2021

(540)

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

(111) 280984
(151) 30.07.2021
(210) T202151680
(220) 14.06.2021

(540)

 
(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 43
NCL(11)
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(111) 281007
(151) 05.08.2021
(210) T202151681
(220) 14.06.2021

(540)

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

(111) 281033
(151) 11.08.2021
(210) T202151682
(220) 14.06.2021

(540)

 
(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 41, 43
NCL(11)

(111) 280983
(151) 30.07.2021
(210) T202151684
(220) 14.06.2021

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

(111) 281018
(151) 05.08.2021
(210) T202151685
(220) 14.06.2021

(540)

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

(111) 281017
(151) 05.08.2021
(210) T202151690
(220) 14.06.2021

(540) SPLITTI

(730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 30
NCL(11)

(111) 281015
(151) 05.08.2021
(210) T202151691
(220) 14.06.2021
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(540) THE FUTURE RUNS GREEN

(730) ELEMATIC OYJ, Akaa, Akaa, FI
(740) Berggren Oy
(511) 7, 9, 37, 42
NCL(11)

(111) 281043
(151) 11.08.2021
(210) T202151693
(220) 14.06.2021

(540) Yritteliäs korkeakoulu

(730) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 281014
(151) 05.08.2021
(210) T202151694
(220) 14.06.2021

(540) KäännösTag

(730) HAARNIO OY, Vihti, Vichtis, FI
(511) 42
NCL(11)

(111) 281013
(151) 05.08.2021
(210) T202151696
(220) 14.06.2021

(540) Amazing Business Train

(730) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 280985
(151) 02.08.2021
(210) T202151699
(220) 14.06.2021

(540) Kolmas Elämä
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(730) HALME, LASSE TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI, INGERÖ, PENTTI TAPANI, Helsinki,
Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 280995
(151) 05.08.2021
(210) T202151700
(220) 14.06.2021

(540)

 
(730) JUKOLAN JUUSTO OY, Joutsa, Joutsa, FI
(511) 29, 32
NCL(11)

(111) 280994
(151) 05.08.2021
(210) T202151701
(220) 15.06.2021

(540)

 
(730) PUZERVICE OY, Vantaa, Vanda, FI
(511) 7
NCL(11)

(111) 281032
(151) 11.08.2021
(210) T202151710
(220) 15.06.2021
(320) 31.03.2021
(330) EM
(310) 018443345
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(540) MULTITUDE

(730) MULTITUDE SE, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
(511) 9, 35, 36, 38, 42
NCL(11)

(111) 281035
(151) 11.08.2021
(210) T202151712
(220) 15.06.2021

(540) FACEBAR

(730) AVELIDA OY, Tuusula, Tusby, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 281031
(151) 11.08.2021
(210) T202151716
(220) 16.06.2021

(540)

 
(730) DIGITA OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy
(511) 35, 38, 41, 42
NCL(11)

(111) 281040
(151) 11.08.2021
(210) T202151719
(220) 16.06.2021

(540)

 
(730) AVENATUR OY, Kouvola, Kouvola, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 29, 30, 32
NCL(11)
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(111) 281039
(151) 11.08.2021
(210) T202151722
(220) 16.06.2021

(540)

 
(730) AVENATUR OY, Kouvola, Kouvola, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 29, 30, 32
NCL(11)

(111) 281038
(151) 11.08.2021
(210) T202151724
(220) 16.06.2021

(540) Sininen Päivä

(730) DOCRATES OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35, 44
NCL(11)

(111) 281050
(151) 11.08.2021
(210) T202151728
(220) 17.06.2021

(540)

 
(730) VEROHALLINTO, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35, 36, 38, 41, 42
NCL(11)

(111) 281037
(151) 11.08.2021
(210) T202151743
(220) 17.06.2021

(540)
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(730) PIPPURI, NOA OLIVER, Lahti, Lahtis, FI
(511) 21
NCL(11)

(111) 281051
(151) 12.08.2021
(210) T202151750
(220) 18.06.2021

(540)

 
(730) GARGARELLA, STEFANIA, Espoo, Esbo, FI
(740) Reefways Oy
(511) 16, 24, 25, 35, 37, 40, 42, 45
NCL(11)

(111) 281029
(151) 10.08.2021
(210) T202151757
(220) 19.06.2021

(540)

 
(730) VERTTI NIEMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 39, 41
NCL(11)

(111) 281034



26 13.08.2021 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

(151) 11.08.2021
(210) T202151763
(220) 21.06.2021

(540)

 
(730) FINNISH BEAUTY OY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 3
NCL(11)

(111) 281054
(151) 12.08.2021
(210) T202151767
(220) 21.06.2021

(540) Isännöinti UUDEN AJAN ASIANTUNTIJALLE

(730) ISÄNNÖINTILIITON PALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 16, 36, 41
NCL(11)

(111) 281042
(151) 11.08.2021
(210) T202151769
(220) 21.06.2021

(540) Love Letters

(730) GABRIELSSON, RIIKKA HANNIKA, TOIMINIMEN HANNIKA PHOTOGRAPHY
HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 281030
(151) 11.08.2021
(210) T202151776
(220) 22.06.2021

(540)
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(730) DAMASK OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 281052
(151) 12.08.2021
(210) T202151779
(220) 23.06.2021

(540) Levon vallankumous

(730) SAIVOSALMI, KIRSI MARIKA, TOIMINIMEN TMI KIRSI SAIVOSALMI HALTIJANA,
Turku, Åbo, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 281041
(151) 11.08.2021
(210) T202151780
(220) 23.06.2021

(540) #puheukko

(730) KLIIMAUURINGUD OÜ, Tallinna, Tallinn, EE
(740) Ipriq Oy
(511) 9, 10, 21, 25, 30, 32, 35
NCL(11)

(111) 281056
(151) 12.08.2021
(210) T202151784
(220) 23.06.2021

(540)
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(730) MUKARI, MARIIA TERESA, Vaasa, Vasa, FI
(511) 41, 44
NCL(11)

(111) 281055
(151) 12.08.2021
(210) T202151790
(220) 24.06.2021

(540) TaideMieli

(730) STUDIO MURROS OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI
(511) 16, 41, 44
NCL(11)

(111) 281057
(151) 12.08.2021
(210) T202151804
(220) 28.06.2021
(551)

(540)

 
(730) LUOMULIITTO RY, FÖRBUNDET FÖR EKOLOGISK ODLING RF, Vantaa, Vanda, FI
(511) 29, 30, 31, 32
NCL(11)

(111) 281053
(151) 12.08.2021
(210) T202151805
(220) 28.06.2021

(540) ADWASYS

(730) SUOMI TRADING OY, Ylivieska, Ylivieska, FI
(511) 11
NCL(11)
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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) 1387382
(151) 28.08.2017
(320) 11.05.2017
(330) BX
(310) 1353722

(540)

 
(730) TOMMY HILFIGER LICENSING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL
(740) Berggren Oy
(591) punainen, valkoinen, sininen - rött, vitt, blått
(511) 18, 25, 35
NCL(11)

(111) 1391463
(151) 20.01.2021

(540)
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(730) EPL SYSTEMS LTD, Limassol, Limassol, CY
(511) 14
NCL(11)

(111) 1393618
(151) 28.08.2017
(320) 11.05.2017
(330) BX
(310) 1353732

(540)

 
(730) TOMMY HILFIGER LICENSING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL
(740) Berggren Oy
(591) punainen, valkoinen, sininen - rött, vitt, blått
(511) 18, 25, 35
NCL(11)

(111) 1461157
(151) 20.01.2021

(540)



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 13.08.2021 31

 
(730) EPL SYSTEMS LTD, Limassol, Limassol, CY
(511) 14
NCL(11)

(111) 1525526
(151) 05.02.2021

(540)

 
(730) TUIK, ANNETTE, Hoogeveen, Hoogeveen, NL, TUIK, JOHN, Hoogeveen, Hoogeveen, NL
(511) 35
NCL(11)

(111) 1574217
(151) 07.12.2020

(540)

 
(730) SUPL-BIZ LIMITED LIABILITY COMPANY, Tomsk, Tomsk, RU
(511) 35
NCL(11)

(111) 1579375
(151) 11.01.2021
(320) 23.07.2020
(330) US
(310) 90069380

(540) OUTPUT

(730) OUTPUT, INC., Delaware, Delaware, US
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(511) 9
NCL(11)

(111) 1596064
(151) 20.02.2021

(540) THE ORDINARY

(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 44
NCL(11)

(111) 1596067
(151) 20.02.2021

(540) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 44
NCL(11)

(111) 1596082
(151) 20.02.2021

(540) ABNOMALY

(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 3, 35, 44
NCL(11)

(111) 1596130
(151) 20.02.2021

(540) BEAUTY DOESN'T RINSE OFF

(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 3, 35, 44
NCL(11)

(111) 1596173
(151) 20.02.2021

(540) DECIEM

(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 35, 44
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NCL(11)

(111) 1596183
(151) 20.02.2021

(540) HYLAMIDE

(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 3, 35, 44
NCL(11)

(111) 1597921
(151) 20.02.2021
(320) 17.02.2021
(330) CA
(310) 2085797
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet

(540)

 
(730) DECIEM BEAUTY GROUP INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA
(511) 3, 35, 44
NCL(11)

 

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA:

(Tavaramerkkilaki 56 d § 3 mom.)

INTERNATIONELL REGISTRERING GÄLLER INTE I FINLAND:

(56 d § 3 mom. varumärkeslagen)

(111) 1406563
(730) LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, Jiangxi Province, Jiangxi Province, CN

 

OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 11/2021

RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 11/2021
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(111) 1563732
(740) Kolster Oy Ab

Kuulutuksesta puuttui asiamiesmerkintä. - Vid kungörelsen saknades anteckning om ombud.
 
Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä – Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för
denna tidning.
 
 

 

TIEDOKSIANTOJA:

KUNGÖRELSER:

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

Tiedotus ELISA ANNA-MAIJA SALOMÄELLE, Vantaa, sen johdosta, että ELISA ANNA-
MAIJA SALOMÄEN, TOIMINIMEN JUST SHOOT ME HALTIJANA, tavaramerkkihakemus
nro T202151186 on jätetty sillensä 30.07.2021, 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 27.09.2021 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 ROBOCAFFE OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että ROBOCAFFE OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202151175 on jätetty sillensä 30.07.2021, 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 27.09.2021 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 PÄIVI KRISTIINA STRANDÉNILLE, Lahti, sen johdosta, että PÄIVI KRISTIINA
STRANDÉNIN tavaramerkkihakemus nro T202151167 on jätetty sillensä 30.07.2021, koska hakija
ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä
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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 27.09.2021 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 SPORT TECHNOLOGY GLOBAL OY:lle, Oulu, sen johdosta, että SPORT
TECHNOLOGY GLOBAL OY:n tavaramerkkihakemus nro T202151195 on jätetty sillensä
30.07.2021, 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 27.09.2021
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 ! A&A APU OY:lle, Turku, sen johdosta, että ! A&A APU OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202151188 on jätetty sillensä 02.08.2021, 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 27.09.2021 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 SCANOFFICE OY:lle, Espoo, sen johdosta, että SCANOFFICE OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202151244 on jätetty sillensä 02.08.2021, 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 27.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
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Lakimies             Elina Hairisto

 

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

Tiedotus OSKARI MATIAS JUHANI FÄRDIGILLE, Helsinki, sen johdosta, että OSKARI MATIAS
JUHANI FÄRDIGIN tavaramerkkihakemus nro T202151249 on jätetty sillensä 02.08.2021, 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 27.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).

Meddelande till REGI RESEARCH OCH STRATEGI AB, Stockholm, Sverige, som ombud har
angivits ADVOKATFIRMAN MARLAW AB, Stockholm, på grund av att REGI RESEARCH OCH
STRATEGI AB:s varumärkesansökan nr T202053188 avskrevs 03.08.2021, eftersom sökanden inte
har gett ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen eller korrigerat bristerna inom den tid som anges
i föreläggandet. Beslutet tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen. Avskrivningen innebär att
handläggningen av ansökan avslutas vid Patent- och registerstyrelsen till de delar som påpekats. På
sökande av ändring i ett avskrivningsbeslut tillämpas bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och
registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också begära att handläggningen ska fortsätta så som
det anges i 22 § i varumärkeslagen. Det är möjligt att senast 07.09.2021 begära att handläggningen
av ansökan ska fortsätta. Betala i samband med begäran avgiften för fotsatt handläggning och ge ett
utlåtande eller en annan redogörelse som gäller korrigeringen av de påpekade bristerna.

Jurist           Elina Hairisto

 

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

Tiedotus MUNAX OY:lle, Laitila, sen johdosta, että MUNAX OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202151266 on jätetty sillensä 04.08.2021, 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 27.09.2021 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 SCANVARM OY AB:lle, Espoo, sen johdosta, että SCANVARM OY AB:n
tavaramerkkihakemus nro T202151263 on jätetty sillensä 04.08.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
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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 27.09.2021 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 SCANVARM OY AB:lle, Espoo, sen johdosta, että SCANVARM OY AB:n
tavaramerkkihakemus nro T202151261 on jätetty sillensä 04.08.2021, 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 28.09.2021 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 SCANVARM OY AB:lle, Espoo, sen johdosta, että SCANVARM OY AB:n
tavaramerkkihakemus nro T202151258 on jätetty sillensä 04.08.2021, 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 28.09.2021 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 SCANOFFICE OY:lle, Espoo, sen johdosta, että SCANOFFICE OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202151253 on jätetty sillensä 04.08.2021, 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 28.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
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Lakimies             Elina Hairisto

 

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

Tiedotus GLOBAL DRINKS FINLAND OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että GLOBAL DRINKS
FINLAND OY:n tavaramerkkihakemus nro T202150492 on jätetty sillensä 04.08.2021, 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 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus BEIJING HKT LTD.:lle, Peking, Kiina, jonka asiamieheksi on ilmoitettu BRIMONDO AB,
Göteborg, Ruotsi, sen johdosta, että BEIJING HKT LTD.:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus
nro T202100037 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla hylätty 04.08.2021. 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              Mika Kivi
 
Lakimies                          Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY:lle, Turku, sen johdosta, että
LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro
T202151228 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla hylätty 04.08.2021. 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              Mika Kivi
 
Lakimies                          Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.:lle, Osaka, Japani, jonka asiamieheksi on
ilmoitettu LAINE IP OY, Helsinki, sen johdosta, että SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.:n
tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150785 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 04.08.2021. 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.
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Yksikön esimies              Mika Kivi
 
Lakimies                          Elina Hairisto

 

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

Tiedotus PETTERI ALEKSANTERI PIRTTIMAALLE, Oulu, sen johdosta, että PETTERI
ALEKSANTERI PIRTTIMAAN tavaramerkkihakemus nro T202151173 on jätetty sillensä
09.08.2021, 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 04.10.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain (7/1964) 50 a §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus TEKNOS GROUP OY:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu KOLSTER OY
AB, Helsinki, sen johdosta, että Patentti- ja rekisterihallitus on 09.08.2021 tehnyt TEKNOS
GROUP OY:n Suomeen kohdistaman kansainvälisen rekisteröinnin nro 1320442 osalta päätöksen,
jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea
muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain (7/1964) 56 l §:n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta
annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Yksikön esimies           Olli Teerikangas
 
Vanhempi lakimies       Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus GAIA CONSULTING OY:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu KOLSTER
OY AB, Helsinki, sen johdosta, että GAIA CONSULTING OY:n tekemä tavaramerkin
rekisteröintihakemus nro T202151023 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla
hylätty 09.08.2021. 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
 
Vanhempi lakimies                 Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus CULT SECURITY OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että CULT SECURITY OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202151095 on jätetty sillensä 09.08.2021, 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 27.09.2021 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 MATTI KOKOLLE, Kuopio, sen johdosta, että MATTI KOKON tavaramerkkihakemus
nro T202151090 on jätetty sillensä 09.08.2021, 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 27.09.2021 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 REMENDO OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että REMENDO OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150268 on jätetty sillensä 09.08.2021, 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 27.09.2021 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 LOUIS VUITTON MALLETIER:lle, Pariisi, Ranska, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
BERGGREN OY, Helsinki, sen johdosta, että LOUIS VUITTON MALLETIER:n Suomeen
kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä nro 1587568 koskien on tavaramerkkilain 92 §:n 3
momentin nojalla tehty 10.08.2021 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 §
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3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Yksikön esimies                    Olli Teerikangas
 
Vanhempi lakimies                Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus DARWELL LLC:lle, New York, Yhdysvallat, jonka asiamieheksi on ilmoitettu KOLSTER
OY AB, Helsinki, sen johdosta, että DARWELL LLC:n tavaramerkin rekisteröintiä numero 279256
vastaan tekemä väite on hylätty 11.08.2021. 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.
 
 
 
Toimistopäällikkö                      Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies                   Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus G & G S.R.L:lle, Bologna, Italia, jonka asiamieheksi on ilmoitettu PAPULA OY, Helsinki,
sen johdosta, että G & G S.R.L:n tavaramerkin rekisteröintiä numero 279256 vastaan tekemä väite
on hylätty 11.08.2021. 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.
 
 
 
Toimistopäällikkö                      Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies                   Sara Henriksson
 

Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).
 
 
Meddelande till OY VALKOINEN RISTI – VITA KORSET AB, Helsingfors, på grund av att
OY VALKOINEN RISTI – VITA KORSET AB:s varumärkesansökan nr T202151162 avskrevs
11.08.2021, eftersom sökanden inte har gett ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen eller
korrigerat bristerna inom den tid som anges i föreläggandet. Beslutet tillhandahålls av Patent- och
registerstyrelsen. Avskrivningen innebär att handläggningen av ansökan avslutas vid Patent- och
registerstyrelsen till de delar som påpekats. På sökande av ändring i ett avskrivningsbeslut tillämpas
bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också
begära att handläggningen ska fortsätta så som det anges i 22 § i varumärkeslagen. Det är möjligt
att senast 27.09.2021 begära att handläggningen av ansökan ska fortsätta. Betala i samband med
begäran avgiften för fortsatt handläggning och ge ett utlåtande eller en annan redogörelse som gäller
korrigeringen av de påpekade bristerna.
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Äldre jurist             Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus MAKEVOICE OY:lle, Nurmijärvi, sen johdosta, että MAKEVOICE OY:n tekemä
tavaramerkkihakemus nro T202151155 on jätetty sillensä 11.08.2021, 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 27.09.2021 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 MAKEVOICE OY:lle, Nurmijärvi, sen johdosta, että MAKEVOICE OY:n tekemä
tavaramerkkihakemus nro T202151160 on jätetty sillensä 11.08.2021, 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 27.09.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Vanhempi lakimies             Sara Henriksson
 
 
 

Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).
 
 
Meddelande till OY VALKOINEN RISTI – VITA KORSET AB, Helsingfors, på grund av att OY
VALKOINEN RISTI – VITA KORSET AB:s varumärkesansökan nr T202151161 avskrevs delvis
11.08.2021, eftersom sökanden inte har gett ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen eller
korrigerat bristerna inom den tid som anges i föreläggandet. Beslutet tillhandahålls av Patent- och
registerstyrelsen. Avskrivningen innebär att handläggningen av ansökan avslutas vid Patent- och
registerstyrelsen till de delar som påpekats. På sökande av ändring i ett avskrivningsbeslut tillämpas
bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också
begära att handläggningen ska fortsätta så som det anges i 22 § i varumärkeslagen. Det är möjligt
att senast 27.09.2021 begära att handläggningen av ansökan ska fortsätta. Betala i samband med
begäran avgiften för fortsatt handläggning och ge ett utlåtande eller en annan redogörelse som gäller
korrigeringen av de påpekade bristerna.
 
 
Äldre jurist               Sara Henriksson
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Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus OY MAJAKKALAIVA AB:lle, Helsinki, sen johdosta, että OY MAJAKKALAIVA AB:n
tekemä tavaramerkkihakemus nro T202151140 on jätetty sillensä 11.08.2021, 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 27.09.2021 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 SUOMALAINEN VESILIIKUNTAINSTITUUTTI OY:lle, Jyväskylä, jonka
asiamieheksi on ilmoitettu HANNU PERÄLÄ, Saarijärvi, sen johdosta, että SUOMALAINEN
VESILIIKUNTAINSTITUUTTI OY:n tekemä tavaramerkkihakemus nro T202151306 on jätetty
sillensä 11.08.2021, 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 04.10.2021
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 WIETTI OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että WIETTI OY:n tekemä tavaramerkkihakemus
nro T202151153 on jätetty sillensä 11.08.2021, 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 04.10.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Vanhempi lakimies             Sara Henriksson
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Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus MAKEVOICE OY:lle, Nurmijärvi, sen johdosta, että MAKEVOICE OY:n tekemä
tavaramerkkihakemus nro T202151158 on jätetty sillensä 11.08.2021, 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 27.09.2021 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 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että LAUREA-
AMMATTIKORKEAKOULU OY:n tekemä tavaramerkkihakemus nro T202151283 on jätetty
sillensä osittain 11.08.2021, 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 04.10.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies            Elina Hairisto
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus MATTOKYMPPI OY:lle, Jyväskylä, sen johdosta, että MATTOKYMPPI OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202151271 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 12.08.2021. 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                          Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus MARKO JUHANI KIVINIEMELLE, Kemijärvi, sen johdosta, että MARKO
JUHANI KIVINIEMEN, TOIMINIMEN AITOPORO HALTIJANA, tekemä tavaramerkin
rekisteröintihakemus nro T202151060 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla
hylätty 12.08.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
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3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.

Vanhempi lakimies           Sara Henriksson
 
Lakimies                           Elina Hairisto

 

 




