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Älykkyyspäivänä saa loistaa! Mensa testaa 23 paikkakunnalla 5.10.2013 
 
Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietetään kansainvälistä älykkyyspäivää. Suomen Mensa järjestää 
teemapäivän kunniaksi valtakunnallisen testipäivän, jolloin älykkyytensä voi mittauttaa jopa 23 
paikkakunnalla ympäri maata. 
 
Älykkyyden tabu murtuu - testit yhä suositumpia 
 
Älykkyys ja lahjakkuus ovat resursseja, joista on iloa sekä yksilölle itselle että hänen ympäristölleen. 
Älykkyys on merkittävä osa ihmisen persoonallisuutta. Suomen Mensa tahtoo kannustaa 
suomalaisia pois liiallisen vaatimattomuuden kulttuurista ja muistuttaa, että omista ja toisten 
kyvyistä saa ja kannattaa iloita.  
 
 -  On ilahduttavaa huomata, että tänä vuonna Mensan älykkyystesteihin osallistuvien määrä on 
ollut selvässä nousussa. Älykkyys kiinnostaa suomalaisia koko ajan enemmän ja sen merkitystä myös 
yhteiskunnalle aletaan vähitellen hahmottaa, sanoo Suomen Mensan testivastaava Tuuli Humina. 
 
Mensa haluaa kannustaa sekä keskustelemaan älykkyydestä avoimesti, että jokaista aiheesta 
kiinnostunutta myös selvittämään oman henkilökohtaisen potentiaalinsa. 
 
 - Älykkyys on monelle tabu, vaikka se on todella myönteinen ominaisuus. Ihmiset eivät esimerkiksi 
useinkaan kehu muita älykkäiksi, vaikka se olisi todella mukavasti sanottu, pohtii Humina. 
 
Älykkyyspäivänä julistetaan Mensan apurahoja haettavaksi 
 
Kansainvälisenä älykkyyspäivänä 1.10.2013 Suomen Mensa julkistaa myös haettavaksi vuoden 2013  
apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden 
tutkimiseen.  
 
Tänä vuonna Suomen Mensa ry on myös julkistanut Lahjakkaat lapset -ohjelman sekä älykkyyttä ja 
älykkyystutkimusta käsittelevän blogin, ja julkaisee etsittäväksi geokätköjä. Suomen Mensan 
pyrkimyksenä on tuoda älykkyyttä ja sen hyödyntämiseen liittyvää tietoa yhä laajemman yleisön 
ulottuville ja auttaa huippuälykkäitä tunnistamaan oma potentiaalinsa. 
 
Mensa testaa näissä kaupungeissa 5.10.2013 
 
Mensan testipaikkakuntia valtakunnallisena testipäivänä ovat Helsinki, Tampere, Tampereen 
Hervanta, Turku, Hyvinkää, Kerava, Porvoo, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Mikkeli, 
Kajaani, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Kouvola, Kotka, Joensuu, Lappeenranta, Oulu ja Rovaniemi. 
Mensan testeihin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Testi on maksullinen, ja osallistujat 
saavat tuloksestaan psykologin kirjoittaman todistuksen. Lisätiedot testeistä löytyvät Mensan 
testikalenterista: http://www.mensa.fi/testikalenteri 
 
INFOLAATIKKO: Mikä on Mensa? 
 
Suomen Mensa ry on yhdistys, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat älykkyyden tunnistaminen ja sen 
hyödyntämiseen liittyvän tiedon edistäminen esimerkiksi tukemalla älykkyystutkimusta. Mensalaisia 



on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä tuloksen, 
joka on parempi kuin 98%:lla väestöstä. Mensa tarjoaa jäsenilleen älyllisen ja sosiaalisen ympäristön 
sekä aktiivista toimintaa ympäri maata. Älykkyystestin tekeminen on yksi tapa oppia lisää itsestään. 
Korkea testitulos on ainoa yhdistyksen jäseniä yhdistävä tekijä. Lisätietoa: www.mensa.fi 
 

Lisätietoja 
 
Testivastaava Tuuli Humina 
tuuli.humina@mensa.fi, 044 274 6747 
 
Puheenjohtaja Kaj Lindholm 
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720 
 
Haluatko haastatella oman kaupunkisi mensalaisia? Ota yhteyttä testivastaavaan, välitämme 
haastattelupyynnöt mielellämme eteenpäin paikallisosastoille. 
 
 


