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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) 282501
(151) 21.02.2022
(210) T202100101
(220) 16.11.2021
(320) 27.10.2021
(330) GB
(310) UK00003714968

(540)

 
(730) MAPPIN & WEBB LIMITED, Leicester, Leicester, GB
(740) Sipara Sweden AB
(511) 14, 35
NCL(11)

(111) 282502
(151) 21.02.2022
(210) T202100103
(220) 16.11.2021

(540)
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(730) MAPPIN & WEBB LIMITED, Leicester, Leicester, GB
(740) Sipara Sweden AB
(511) 14, 35
NCL(11)

(111) 282511
(151) 23.02.2022
(210) T202100108
(220) 22.12.2021

(540) SCANDIC HELSINKI HUB

(730) SCANDIC HOTELS HOLDING AB, Tukholma, Stockholm, SE
(740) TIME DANOWSKY Advokatbyrå AB
(511) 35, 39, 41, 43, 44
NCL(11)

(111) 282498
(151) 21.02.2022
(210) T202152043
(220) 10.08.2021

(540) Laula terveesti

(730) KARLSSON, ANNA MARIA, Vantaa, Vanda, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 282503
(151) 21.02.2022
(210) T202152127
(220) 24.08.2021

(540) Voimaa etäjumpasta

(730) IKÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖ SR, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35, 41
NCL(11)

(111) 282500
(151) 21.02.2022
(210) T202152159
(220) 27.08.2021
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(540) Erikoisjoukot

(730) BANIJAY FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 282499
(151) 21.02.2022
(210) T202152460
(220) 01.10.2021

(540) Inna

(730) REALIA GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
(511) 35, 36, 37, 41
NCL(11)

(111) 282495
(151) 18.02.2022
(210) T202152737
(220) 08.11.2021

(540)

 
(730) INVALIDILIITTO RY, INVALIDFÖRBUNDET RF, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 10
NCL(11)

(111) 282484
(151) 16.02.2022
(210) T202152941
(220) 30.11.2021

(540) Fipsi

(730) BAKE IT BETTER OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 29, 30
NCL(11)
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(111) 282480
(151) 15.02.2022
(210) T202152968
(220) 01.12.2021
(551)

(540)

 
(730) SUOMEN HAUTAUSTOIMISTOJEN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 45
NCL(11)

(111) 282494
(151) 17.02.2022
(210) T202152974
(220) 01.12.2021

(540)

 
(730) FRANNET OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(511) 44, 45
NCL(11)

(111) 282493
(151) 17.02.2022
(210) T202153016
(220) 07.12.2021

(540)

 
(730) AUTOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Lexia Asianajotoimisto Oy
(511) 35
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NCL(11)

(111) 282534
(151) 24.02.2022
(210) T202153082
(220) 15.12.2021

(540) TIETEESTÄ TOSIELÄMÄÄN

(730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US
(740) Berggren Oy
(511) 44
NCL(11)

(111) 282533
(151) 24.02.2022
(210) T202153117
(220) 20.12.2021

(540)

 
(730) PUURUNEN, JOONA SAMUEL, TOIMINIMEN LEIJOONA GRAPHIC DESIGN
HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 282504
(151) 22.02.2022
(210) T202153133
(220) 20.12.2021

(540)

 
(730) ADAMANT HEALTH OY, Kuopio, Kuopio, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 9, 10, 42, 44
NCL(11)
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(111) 282490
(151) 16.02.2022
(210) T202250198
(220) 27.01.2022

(540)

 
(730) OULUN MATKAILU OY, Oulu, Uleåborg, FI
(511) 39
NCL(11)

(111) 282489
(151) 16.02.2022
(210) T202250199
(220) 27.01.2022

(540)

 
(730) OULUN MATKAILU OY, Oulu, Uleåborg, FI
(511) 39
NCL(11)
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(111) 282521
(151) 24.02.2022
(210) T202250205
(220) 28.01.2022

(540) HANAK

(730) SUOMEN ERIKOISTUKKU OY, Oulu, Uleåborg, FI
(511) 28
NCL(11)

(111) 282482
(151) 16.02.2022
(210) T202250216
(220) 31.01.2022

(540) Edelläkävijät

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

(111) 282513
(151) 23.02.2022
(210) T202250228
(220) 02.12.1997

(540) ROCKY MOUNTAIN FEATHERBED

(730) SPORTMARKET NORDIC AB, Solna, Solna, SE
(740) Laine IP Oy
(511) 25
NCL(11)
(641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero 684279 - baserar sig på den internationella
registreringen nummer 684279

(111) 282483
(151) 16.02.2022
(210) T202250229
(220) 02.02.2022

(540) #Kaivoäijä

(730) J.RODAS OY, Lohja, Lojo, FI
(511) 37
NCL(11)



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 28.02.2022 11

(111) 282505
(151) 22.02.2022
(210) T202250234
(220) 02.02.2022

(540)

 
(730) JL STEEL GROUP OY LTD, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(511) 37
NCL(11)

(111) 282477
(151) 15.02.2022
(210) T202250250
(220) 03.02.2022

(540)

 
(730) EASYDOING OY, Rautalampi, Rautalampi, FI
(740) Genip Oy
(511) 12, 16, 20, 37
NCL(11)

(111) 282491
(151) 16.02.2022
(210) T202250252
(220) 03.02.2022

(540) ONLaINE

(730) LAINE IP OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35, 41, 45
NCL(11)
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(111) 282478
(151) 15.02.2022
(210) T202250256
(220) 03.02.2022

(540)

 
(730) EASYDOING OY, Rautalampi, Rautalampi, FI
(740) Genip Oy
(511) 12, 16, 20, 37
NCL(11)

(111) 282520
(151) 24.02.2022
(210) T202250258
(220) 04.02.2022

(540)

 
(730) MIKKOR-ROSELIUS, KADRI, TOIMINIMEN KADRI MIKKOR-ROSELIUS TMI
HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 282506
(151) 22.02.2022
(210) T202250259
(220) 04.02.2022

(540)
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(730) LAPPALAINEN, AINO MARIA JOHANNA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 282492
(151) 16.02.2022
(210) T202250260
(220) 04.02.2022

(540) Artist And Audience

(730) JASON JUNIOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9
NCL(11)

(111) 282488
(151) 16.02.2022
(210) T202250268
(220) 04.02.2022

(540) Villit Kristallit

(730) TAKKO, EMMA, TOIMINIMEN SISAR KUU BY EMMA TAKKO HALTIJANA, Sotkamo,
Sotkamo, FI
(511) 19
NCL(11)

(111) 282509
(151) 23.02.2022
(210) T202250269
(220) 04.02.2022

(540) VALOKIVET

(730) VEIKKAUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
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(740) Berggren Oy
(511) 9, 28, 41
NCL(11)

(111) 282486
(151) 16.02.2022
(210) T202250270
(220) 04.02.2022

(540)

 
(730) NORMAL ONES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 16
NCL(11)

(111) 282515
(151) 24.02.2022
(210) T202250271
(220) 04.02.2022

(540) Miniatyyli

(730) MINIATYYLI OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(511) 16, 25
NCL(11)

(111) 282531
(151) 24.02.2022
(210) T202250272
(220) 04.02.2022

(540) Kelain

(730) KANSANELÄKELAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 35, 38, 42, 44
NCL(11)

(111) 282512
(151) 23.02.2022
(210) T202250274
(220) 04.02.2022



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 28.02.2022 15

(540) Valokeskustelu

(730) VINNARI, MARKKU ANTERO, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 282485
(151) 16.02.2022
(210) T202250276
(220) 04.02.2022

(540) GATONEGRO WINEDERFUL

(730) VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Santiago, Santiago, CL
(740) Papula Oy
(511) 33
NCL(11)

(111) 282510
(151) 23.02.2022
(210) T202250278
(220) 04.02.2022

(540) Kiho Smart

(730) KIHO PALVELUT OY, Vaala, Vaala, FI
(511) 9
NCL(11)

(111) 282529
(151) 24.02.2022
(210) T202250282
(220) 04.02.2022

(540) Hop-Flex

(730) ORION OYJ, Espoo, Esbo, FI
(740) Boco IP Oy Ab
(511) 3, 5, 31
NCL(11)

(111) 282528
(151) 24.02.2022
(210) T202250283
(220) 04.02.2022
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(540) Sinako

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

(111) 282479
(151) 15.02.2022
(210) T202250284
(220) 04.02.2022

(540)

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

(111) 282527
(151) 24.02.2022
(210) T202250286
(220) 04.02.2022

(540) Shokkiannos

(730) JYVÄS- DÖNER & GYROS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 29
NCL(11)

(111) 282514
(151) 23.02.2022
(210) T202250287
(220) 04.02.2022

(540) Shokkiäijä

(730) JYVÄS- DÖNER & GYROS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 29
NCL(11)

(111) 282519
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(151) 24.02.2022
(210) T202250290
(220) 06.02.2022

(540)

 
(730) POPROCK MUSIIKKITALO KY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 282524
(151) 24.02.2022
(210) T202250296
(220) 07.02.2022

(540) rouhean orgaaninen

(730) DRUIMAAR OY, Pori, Björneborg, FI
(511) 25
NCL(11)

(111) 282523
(151) 24.02.2022
(210) T202250297
(220) 07.02.2022

(540) Sisustamalla

(730) SISUSTAMALLA INTERIOR DESIGN OY, Espoo, Esbo, FI
(511) 20, 42
NCL(11)

(111) 282518
(151) 24.02.2022
(210) T202250298
(220) 04.02.2022

(540) You have the show, but do you have the business?

(730) JASON JUNIOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9
NCL(11)
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(111) 282481
(151) 15.02.2022
(210) T202250299
(220) 07.02.2022

(540)

 
(730) ONEKEY PARTNERS S&R OY, Lahti, Lahtis, FI
(511) 11
NCL(11)

(111) 282530
(151) 24.02.2022
(210) T202250300
(220) 08.02.2022

(540)

 
(730) IITIN MAATILATORI OY, Iitti, Iitti, FI
(511) 39
NCL(11)

(111) 282522
(151) 24.02.2022
(210) T202250301
(220) 08.02.2022

(540) Slushyoga

(730) PAATERO-KAARNAKARI, TUULA MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI, KOIVUKOSKI,
ULLA BIRGITTA, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 282526
(151) 24.02.2022
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(210) T202250310
(220) 09.02.2022

(540)

 
(730) PERUNA & CO. OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Boco IP Oy Ab
(511) 43
NCL(11)

(111) 282525
(151) 24.02.2022
(210) T202250314
(220) 09.02.2022

(540) Nordic Goddess Ceremony Baths

(730) HUUKI, EEVA MARIA, TOIMINIMEN NORDARA HALTIJANA, Sotkamo, Sotkamo, FI
(740) Idea Nature Oy
(511) 3, 41, 44
NCL(11)

(111) 282507
(151) 22.02.2022
(210) T202250319
(220) 09.02.2022

(540) Timonen Legal

(730) TIMONEN, TUULI INKERI, TOIMINIMEN TIMONEN LEGAL HALTIJANA, Helsinki,
Helsingfors, FI
(511) 45
NCL(11)

(111) 282537
(151) 24.02.2022
(210) T202250321
(220) 09.02.2022

(540) ailaik

(730) PATANA, MARJO KATRIINA, TOIMINIMEN AILAIK HALTIJANA, Laihia, Laihela, FI
(511) 16, 41
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NCL(11)

(111) 282487
(151) 16.02.2022
(210) T202250322
(220) 09.02.2022

(540)

 
(730) NOORMARKUN HAMMASPISTE OY, Pori, Björneborg, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 282508
(151) 22.02.2022
(210) T202250337
(220) 11.02.2022

(540)

 
(730) HAMINAN KAUPUNKI, Hamina, Fredrikshamn, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 282536
(151) 24.02.2022
(210) T202250346
(220) 13.02.2022

(540) Vahvistava valokuvaus
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(730) VANHALA, ESKO KALEVI, TOIMINIMEN ESKON TAIDE&HOIVA HALTIJANA,
Oulainen, Oulainen, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 282517
(151) 24.02.2022
(210) T202250347
(220) 13.02.2022
(320) 03.02.2022
(330) FR
(310) 4840030

(540)

 
(730) NOTHING BUT REAL, INC., Florida, Florida, US
(740) Lumme, Sakari
(511) 29, 30
NCL(11)

(111) 282535
(151) 24.02.2022
(210) T202250348
(220) 13.02.2022

(540) RougeX

(730) REVERCON OY, Raisio, Reso, FI
(511) 9, 25
NCL(11)

(111) 282532
(151) 24.02.2022
(210) T202250350
(220) 14.02.2022

(540)
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(730) KONTULAN TEHDAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
(511) 29
NCL(11)

(111) 282516
(151) 24.02.2022
(210) T202250352
(220) 14.02.2022

(540)

 
(730) FIONI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 42
NCL(11)

(111) 282496
(151) 21.02.2022
(210) T202250353
(220) 14.02.2022

(540) Hewaco – Eristys säästää energiaa

(730) HEWACO OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Bulla Oy
(511) 37
NCL(11)
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(111) 282497
(151) 21.02.2022
(210) T202250364
(220) 15.02.2022

(540)

 
(730) TURUNEN, TONY VALTTERI ERIK, Mäntsälä, Mäntsälä, FI, TURUNEN, CHRISTINA
ELISABET DOLORES, Mäntsälä, Mäntsälä, FI
(511) 36
NCL(11)

 

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.
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(111) 994707
(151) 24.05.2021

(540) VORTEX

(730) RIOVARA LIMITED, Limassol, Limassol, CY
(511) 3
NCL(9)

(111) 1171878
(151) 16.04.2013
(320) 13.03.2013
(330) TR
(310) 2013/23440

(540)

 
(730) KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sisli
Istanbul, Sisli Istanbul, TR
(740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy
(511) 18, 25, 35
NCL(10)

(111) 1405809
(151) 11.06.2021

(540) AMG

(730) GEVORKYAN, ARUTYUN, MARTIKOVICH, Krasnodar, Krasnodar, RU
(511) 33
NCL(11)

(111) 1588447
(151) 11.12.2020
(320) 12.06.2020
(330) EM
(310) 018252975
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet

(540) UNBOX NOW

(730) ASMODEE GROUP, Guyancourt, Guyancourt, FR
(740) Laine IP Oy
(511) 9, 16, 28, 35, 41
NCL(11)
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(111) 1598871
(151) 01.03.2021

(540)

 
(730) EF KOZMETİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Istanbul, Istanbul, TR
(511) 3
NCL(11)

(111) 1601715
(151) 01.02.2021
(320) 15.11.2020
(330) RU
(310) 2020764503

(540) PRISM WORLD

(730) SENSORIUM DLT LTD., George Town, George Town, KY
(511) 9, 28, 38, 41, 42
NCL(11)

(111) 1604192
(151) 28.04.2021
(320) 29.01.2021
(330) CN
(310) 53395085
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet
(320) 29.01.2021
(330) CN
(310) 53405265
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet
(320) 29.01.2021
(330) CN
(310) 53405294
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet
(320) 29.01.2021
(330) CN
(310) 53409051
(320) 29.01.2021
(330) CN
(310) 53424234
(340) Osaetuoikeus - Delprioritet
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(540) CYBERDOG

(730) XIAOMI INC., Peking, Beijing, CN
(511) 7, 9, 12, 35
NCL(11)

(111) 1606602
(151) 22.03.2021
(320) 21.09.2020
(330) US
(310) 90196918

(540) INSIGNIS

(730) INNOVATIVE HEALTH SCIENCES, LLC, Delaware, Delaware, US
(740) Berggren Oy
(511) 10
NCL(11)

(111) 1640168
(151) 17.12.2021

(540) ENERGY BOX

(730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOST'YU "LABORATORIYA
SOVREMENNOGO ZDOROVYA", Berdsk, Novosibirskaya oblast', Berdsk, Novosibirskaya oblast',
RU
(511) 5
NCL(11)

(111) 1640940
(151) 16.08.2021

(540) Motoria

(730) T.N. ROZALINDE, SIA, Valmiera, Valmiera, LV
(511) 7, 11, 21, 35
NCL(11)

(111) 1641051
(151) 04.10.2021

(540) mosu

(730) ZHANGJIAGANG TRANSERY CO., LTD, Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN
(511) 21
NCL(11)
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(111) 1641889
(151) 29.11.2021
(320) 29.11.2021
(330) GB
(310) UK00003727004

(540) YUTERNAL

(730) GALDERMA HOLDING SA, La Tour-de-Peilz, La Tour-de-Peilz, CH
(511) 3, 5, 10
NCL(11)

(111) 1641890
(151) 29.11.2021
(320) 29.11.2021
(330) GB
(310) UK00003727008

(540) EZUBRIA

(730) GALDERMA HOLDING SA, La Tour-de-Peilz, La Tour-de-Peilz, CH
(511) 3, 5, 10
NCL(11)

(111) 1641891
(151) 29.11.2021
(320) 29.11.2021
(330) GB
(310) UK00003727013

(540) AZUBRIA

(730) GALDERMA HOLDING SA, La Tour-de-Peilz, La Tour-de-Peilz, CH
(511) 3, 5, 10
NCL(11)

(111) 1641894
(151) 29.11.2021
(320) 29.11.2021
(330) GB
(310) UK00003727003

(540) BELVISAJE

(730) GALDERMA HOLDING SA, La Tour-de-Peilz, La Tour-de-Peilz, CH
(511) 3, 5, 10
NCL(11)
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(111) 1641895
(151) 29.11.2021
(320) 29.11.2021
(330) GB
(310) UK00003727023

(540) GLORELLIA

(730) GALDERMA HOLDING SA, La Tour-de-Peilz, La Tour-de-Peilz, CH
(511) 3, 5, 10
NCL(11)

(111) 1642086
(151) 08.11.2021

(540) HiRaDophilus

(730) PHYTONET D.O.O., Beograd, Rakovica, Beograd, Rakovica, RS
(511) 3, 5
NCL(11)

(111) 1642766
(151) 13.12.2021

(540)

 
(730) NINGBO KAABO TECHNOLOGY CO., LTD, Zhejiang, Zhejiang, CN
(511) 12
NCL(11)

(111) 1642898
(151) 02.12.2021

(540) AUCTIONNOW

(730) INSURANCE AUTO AUCTIONS, INC., Illinois, Illinois, US
(511) 35
NCL(11)
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(111) 1642969
(151) 10.01.2022

(540)

 
(730) ANTAI TECHNOLOGY CO.,LTD, Fujian Province, Fujian Province, CN
(511) 6
NCL(11)

(111) 1642996
(151) 17.12.2021

(540) DAILY BOX

(730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOST'YU "LABORATORIYA
SOVREMENNOGO ZDOROVYA", Berdsk, Novosibirskaya oblast', Berdsk, Novosibirskaya oblast',
RU
(511) 5
NCL(11)

(111) 1643130
(151) 26.01.2021

(540)

 
(730) GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Istanbul,
Istanbul, TR
(511) 20
NCL(11)

(111) 1643332
(151) 10.08.2021

(540)



30 28.02.2022 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

 
(730) VILLAGE MART LLC, Tennessee, Tennessee, US
(511) 3, 14, 18, 25
NCL(11)

(111) 1643881
(151) 22.12.2021
(320) 20.12.2021
(330) DE
(310) 30 2021 120 633

(540) X100

(730) AN.KOX GMBH, Rottenburg, Rottenburg, DE
(511) 17
NCL(11)

(111) 1644006
(151) 04.11.2021

(540)

 
(730) UNION COSMETIC S.R.O., Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, CZ
(511) 3, 5
NCL(11)

(111) 1644100
(151) 22.09.2021

(540)

 
(730) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON, Veliky Novgorod, Veliky Novgorod, RU
(511) 1, 35
NCL(11)

(111) 1644111
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(151) 02.09.2021

(540)

 
(730) HEBEI JUJUBE ENERGY FOOD CO., LTD., Hebei, Hebei, CN
(511) 32
NCL(11)

(111) 1644230
(151) 11.01.2022
(320) 10.08.2021
(330) DK
(310) VA 2021 01735

(540) Obelin

(730) MACURE PHARMA APS, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK
(511) 5
NCL(11)

(111) 1644486
(151) 29.11.2021
(320) 29.11.2021
(330) GB
(310) UK00003727028

(540) LUXLAVIE

(730) GALDERMA HOLDING SA, Zug, Zug, CH
(511) 3, 5, 10
NCL(11)

(111) 1644765
(151) 02.11.2021
(320) 25.10.2021
(330) BX
(310) 1452555

(540)
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(730) N.V. KLAASEN & CO, Ravels, Ravels, BE
(511) 29
NCL(11)

 

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA OSITTAIN:

(Tavaramerkkilaki 56 d § 3 mom.)

INTERNATIONELL REGISTRERING GÄLLER DELVIS I FINLAND:

(56 d § 3 mom. varumärkeslagen)

(111) 1435411
(730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOST'YU "NL KONTINENT",
Novosibirsk, Novosibirsk, RU

 

TIEDOKSIANTOJA:

KUNGÖRELSER:

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus MSC CONTROL OY:lle, Tampere, sen johdosta, että MSC CONTROL OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202152816 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 15.02.2022. 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 KESKO OYJ:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Borenius Asianajotoimisto Oy,
Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus on 15.02.2022 tehnyt päätöksen, jonka mukaan tavaramerkki nro
141624 määrätään menetetyksi osittain. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän
Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 28.02.2022 33

tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Yksikön esimies            Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies        Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto
 
 
Tiedotus OY SUOMEN APTEEKKIYHTIÖT AB:lle, Kuopio, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
Properta Asianajotoimisto Oy, Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus on 15.02.2022 tehnyt päätöksen,
jonka mukaan tavaramerkki nro 141624 määrätään menetetyksi osittain. Päätös on saatavissa Patentti-
ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea
muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta
annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Yksikön esimies              Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies          Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto
 
 
Tiedotus KESKO OYJ:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Borenius Asianajotoimisto Oy,
Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus on 15.02.2022 tehnyt päätöksen, jonka mukaan tavaramerkki nro
141625 määrätään menetetyksi osittain. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän
Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Yksikön esimies              Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies          Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto
 
 
Tiedotus OY SUOMEN APTEEKKIYHTIÖT AB:lle, Kuopio, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
Properta Asianajotoimisto Oy, Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus on 15.02.2022 tehnyt päätöksen,
jonka mukaan tavaramerkki nro 141625 määrätään menetetyksi osittain. Päätös on saatavissa Patentti-
ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea
muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta
annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Yksikön esimies              Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies          Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto
 
 
Tiedotus KESKO OYJ:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Borenius Asianajotoimisto Oy,
Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus on 15.02.2022 tehnyt päätöksen, jonka mukaan tavaramerkki
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nro 227336 määrätään menetetyksi. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän
Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Toimistopäällikkö           Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies        Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto
 
 
Tiedotus KESKO OYJ:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Borenius Asianajotoimisto Oy,
Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus on 15.02.2022 tehnyt päätöksen, jonka mukaan tavaramerkki
nro 134879 määrätään menetetyksi. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän
Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Toimistopäällikkö                Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies             Sara Henriksson
 

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

Tiedotus FOODWEST OY:lle, Seinäjoki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu TUOMAS MATTI
HENRIKKI KÄRKI, Rauma, sen johdosta, että FOODWEST OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152822 on jätetty sillensä 17.02.2022, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 11.04.2022 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 ANNA CHEREPOVSKAYALLE ja EVGENY CHEREPOVSKIYLLE, Helsinki, sen
johdosta, että ANNA CHEREPOVSKAYAN ja EVGENY CHEREPOVSKIYN tavaramerkkihakemus
nro T202150792 on jätetty sillensä 17.02.2022, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 08.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies               Noora Laine
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Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus ELIAS SALMIKIVELLE, Oulu, sen johdosta, että Elias Salmikiven
tavaramerkkihakemuksesta nro T202250173 on tehty 04.02.2022 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 04.04.2022 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.
 
 
Vanhempi lakimies                   Kari Juusela
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus MINNA PARIKALLE, Helsinki ja MINNA PARIKKA SHOES OY:lle, Helsinki, joiden
asiamieheksi on ilmoitettu Dottir Asianajotoimisto Oy, Helsinki, sen johdosta, että Minna Parikan
ja Minna Parikka Shoes Oy:n tavaramerkin numero 274339 rekisteröinnin mitätöintiä koskeva
hakemus on hylätty 16.2.2022. 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
 
Vanhempi lakimies             Kari Juusela
 

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

Tiedotus HAARNIO OY:lle, Vihti, sen johdosta, että HAARNIO OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152840 on jätetty sillensä 21.02.2022, 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 14.04.2022 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 ECLIPSE BLADES OY:lle, Vantaa, jonka asiamieheksi on ilmoitettu MITRO VINCENT
VILJAMI VIITALA, Helsinki, sen johdosta, että ECLIPSE BLADES OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152837 on jätetty sillensä 21.02.2022, 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 14.04.2022 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 FREDRIK LAURI ALEKSI SIRVIÖLLE, Espoo, sen johdosta, että FREDRIK LAURI
ALEKSI SIRVIÖN tavaramerkkihakemus nro T202152834 on jätetty sillensä 21.02.2022, 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 14.04.2022 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 VANHAN PORVOON PANIMO OY:lle, Porvoo, sen johdosta, että VANHAN PORVOON
PANIMO OY:n tavaramerkkihakemus nro T202152833 on jätetty sillensä 21.02.2022, 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 14.04.2022 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 TOISINTEKIJÄT OY:lle, Lahti, sen johdosta, että TOISINTEKIJÄT OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202152274 on jätetty sillensä osittain 21.02.2022, 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 14.04.2022 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 FEDERICO CABRERALLE, Helsinki, sen johdosta, että FEDERICO CABRERAN
tavaramerkkihakemus nro T202152924 on jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022 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 AB EMEREO OY, Grankulla, på grund av att AB EMEREO OY:s
varumärkesansökan nr T202152911 avskrevs 22.02.2022, 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 19.04.2022 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 TAKKAHUONE OSK:lle, Turku, sen johdosta, että TAKKAHUONE OSK:n
tavaramerkkihakemus nro T202152909 on jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022 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 HEIDI MEHTONEN-MAULALLE, Kangasala, jonka asiamieheksi on ilmoitettu ANTTI
MAULA, Kangasala, sen johdosta, että HEIDI MEHTONEN-MAULAN tavaramerkkihakemus
nro T202152887 on jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022 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 TATJANA LISKOLLE, Rovaniemi, sen johdosta, että TATJANA LISKON, TOIMINIMEN
EMMI-NAIL'S STUDIO HALTIJANA, tavaramerkkihakemus nro T202152886 on jätetty
sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022
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 BRUGG-PEMA OY:lle, Seinäjoki, sen johdosta, että BRUGG-PEMA OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202152851 on jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022 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 KUSTOM FURNITURE FINLAND OY:lle, Tampere, sen johdosta, että KUSTOM
FURNITURE FINLAND OY:n tavaramerkkihakemus nro T202152846 on jätetty sillensä
22.02.2022, 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 19.04.2022
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 TRIEK OY:lle, Loppi, sen johdosta, että TRIEK OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152829 on jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022 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 OY DDP FINLAND LTD:lle, Tampere, jonka asiamieheksi on ilmoitettu WILMARK OY,
Pirkkala, sen johdosta, että OY DDP FINLAND LTD:n tavaramerkkihakemus nro T202152762 on
jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022
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 ADVOKATFIRMAN MARLAW AB, Stockholm, på grund av att AHLSELL AB
(PUBL):s varumärkesansökan nr T202200004 avskrevs 14.02.2022, 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 14.04.2022 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                              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus OY LENDIRON AB:lle, Oulu, sen johdosta, että OY LENDIRON AB:n
tavaramerkkihakemuksesta nro T202250263 on tehty 17.02.2022 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 19.04.2022 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.
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Lakimies                   Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus TOPAZ OY:lle, Salo, sen johdosta, että TOPAZ OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152869 on jätetty sillensä 18.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus TOPAZ OY:lle, Salo, sen johdosta, että TOPAZ OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152870 on jätetty sillensä 18.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus GAAN MANAGEMENT & ADVISORY OY:lle, Kirkkonummi, sen johdosta, että
GAAN MANAGEMENT & ADVISORY OY:n tavaramerkkihakemus nro T202152864 on jätetty
sillensä 18.02.2022, 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 19.04.2022
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus FUNLUS OY:lle, Kuopio, sen johdosta, että FUNLUS OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152880 on jätetty sillensä 18.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus ALFA FISHING PRODUCTS OY:lle, Rovaniemi, sen johdosta, että ALFA FISHING
PRODUCTS OY:n tavaramerkkihakemus nro T202152885 on jätetty sillensä 18.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus SIRLY OY:lle, Kittilä, sen johdosta, että SIRLY OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202152790 on jätetty sillensä 21.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus VEIKKO JOHANNES IHANUKSELLE, TOIMINIMEN PALVELUTAKSI VEIKKO
IHANUS HALTIJANA, Kitee, sen johdosta, että VEIKKO JOHANNES IHANUKSELLE,
TOIMINIMEN PALVELUTAKSI VEIKKO IHANUS HALTIJANA, tavaramerkkihakemus
nro T202152918 on jätetty sillensä 21.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus SN-SECURITY OY:lle, Espoo, sen johdosta, että SN-SECURITY OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202152751 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 22.02.2022. 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                            Ninni Hamberg
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus KLLM GROUP OY:lle, Lappeenranta, sen johdosta, että KLLM GROUP OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202152754 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 22.02.2022. 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                            Ninni Hamberg
 

Delgivning enligt 103 § i varumärkeslagen.
 
 
Meddelande till ADVOKATBYRÅ WIDMAN & CO AB, Mariehamn, på grund av att FASTIGHETS
AB SAVOYS varumärkesansökan nr T202153211 har avslagits 22.02.2022 enligt varumärkeslagen 21
§ 3 mom. Beslutet tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen. Ändring i nämnda beslut kan sökas
hos marknadsdomstolen med stöd av 75 § 3 mom. i varumärkeslagen och 6 § i lagen om Patent- och
registerstyrelsen inom 60 dagar från publiceringen av denna delgivning.
 
 
 
Enhets chef            Mika Kivi
 
Jurist                      Ninni Hamberg
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Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus AIVOLIITTO RY, HJÄRNFÖRBUNDET RF:lle, Turku, sen johdosta, että AIVOLIITTO
RY, HJÄRNFÖRBUNDET RF:n tavaramerkkihakemus nro T202152948 on jätetty sillensä
23.02.2022, 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 19.04.2022
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies              Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus FONDIA OYJ:lle, Helsinki, sen johdosta, että AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202152926 on tavaramerkkilain 21 §:n 3
momentin nojalla hylätty osittain 23.02.2022. 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                             Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus FONDIA OYJ:lle, Helsinki, sen johdosta, että AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202152928 on tavaramerkkilain 21 §:n 3
momentin nojalla hylätty osittain 23.02.2022. 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                             Ninni Hamberg
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus HANNA LAIKOLALLE, Espoo, sen johdosta, että MEDIA 10 FINLAND OY:n
tavaramerkkihakemuksesta nro T202152902 on tehty 23.02.2022 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 25.04.2022 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.
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Lakimies                   Ninni Hamberg
 

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

Tiedotus MINNA KATARIINA KOSKELOLLE, Helsinki, sen johdosta, että MINNA KATARIINA
KOSKELON tavaramerkkihakemus nro T202152800 on jätetty sillensä osittain 24.02.2022, 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 19.04.2022 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 FIARONE OY:lle, Turku, jonka asiamieheksi on ilmoitettu MARKUS ALKIO,
Aura, sen johdosta, että FIARONE OY:n tavaramerkkihakemus nro T202152889 on jätetty
sillensä 21.02.2022, 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 19.04.2022
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Heini Papinsaari

 

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

Tiedotus HYVINVOINTIAKATEMIA AJANPUU OY:lle, Jyväskylä, sen johdosta, että
HYVINVOINTIAKATEMIA AJANPUU OY:n tavaramerkkihakemus nro T202152921 on jätetty
sillensä 21.02.2022, 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 19.04.2022
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.

Lakimies              Heini Papinsaari

 

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

Tiedotus JAANA MAARIT KAINULAISELLE, Pori, sen johdosta, että JAANA MAARIT
KAINULAISEN tavaramerkkihakemus nro T202152898 on jätetty sillensä 22.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.

Lakimies              Heini Papinsaari

 

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

Tiedotus SUOMI TRADING OY:lle, Ylivieska, sen johdosta, että SUOMI TRADING OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202152875 on jätetty sillensä 23.02.2022, 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 19.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Heini Papinsaari

 

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

Tiedotus FISKARS FINLAND OY AB:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu ROSCHIER
BRANDS ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, sen johdosta, että FISKARS FINLAND OY
AB:n tavaramerkkihakemus nro T202152897 on jätetty sillensä 25.02.2022, 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 21.04.2022 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies              Heini Papinsaari

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus RAAKEL SILVENNOISELLE ja ANNO FENNICA OY:lle, Kirkkonummi, sen
johdosta, että RAAKEL SILVENNOISEN ja ANNO FENNICA OY:n tekemä tavaramerkin
rekisteröintihakemus nro T202152888 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla
hylätty 24.02.2022. 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
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Lakimies                          Heini Papinsaari

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus TUKENASI RY, TILL DITT STÖD RF:lle, Turku, sen johdosta, että TUKENASI RY, TILL
DITT STÖD RF:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202152969 on tavaramerkkilain
21 §:n 3 momentin nojalla hylätty 24.02.2022. 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                          Heini Papinsaari

 

 




