Mitä on älykkyys ja älykkyystesti?
Älykkyyttä voidaan pitää yhtenä persoonallisuuden piirteenä. Älykkyyttä ilmentää ainakin päättelykyky,
ongelmanratkaisukyky ja abstraktia päättelyä vaativien toimintojen oppimiskyky. Mitattavien kognitiivisten
kykyjen, kuten kielellisen taitavuuden, päässälaskun, loogisen päättelyn sekä tilan- ja liikkeen tajun taustalla
vaikuttavaa tekijää kutsutaan psykometrisessä älykkyystutkimuksessa yleiseksi älykkyystekijäksi.
Älykkyystestit pyrkivät määrittämään juuri tämän yleisen älykkyystekijän tason ja ilmoittamaan tuloksen
älykkyysosamääränä. Tyypillisesti testitehtävät ovat sellaisia, että ne vaativat mahdollisimman vähän
ennalta opittuja tietoja tai taitoja. Yleistä älykkyyttä mittaavia testejä pidetään yleisesti luotettavimpina
kuvauksina henkilön älykkyydestä. Suomen Mensan käyttämä älykkyystesti on kulttuurineutraali
tasokuviopäättelytesti, jonka suoritukseen riittää normaali näkö, kuulo ja kynänkäyttökyky.
Yleisen älykkyyden teorian mukaiset älykkyystestit standardoidaan ennen maakohtaista käyttöönottoa. Tällä
määritellään testattavan väestön keskimääräinen testipistemäärä, jota merkitään standardoinnin jälkeen
älykkyysosamääränä 100. Otannasta määritellään myös muiden pistemäärien esiintymistiheys ja näistä
havainnoista muodostuu normaalijakauma. Älykkyyttä mittaavalle asteikolle täytyy määritellä myös
keskihajonta. Mensan käyttämän älykkyystestin keskihajonta on 15 pistettä. Mensan pääsyrajaa vastaava
älykkyysosamäärälukema on 131, joka sijaitsee noin kahden keskihajonnan päässä väestön keskiarvosta.
Oman älykkyyden tiedostaminen on yksilölle merkityksellistä, sillä se voi auttaa hyödyntämään aiemmin
ehkä piileväksi jäänyttä kapasiteettia laajemmin. Parhaissa tapauksissa potentiaaliaan toteuttava yksilö
hyödyttää koko yhteiskuntaa esimerkiksi tieteen tai taiteen saralla.
Lisätietoa älykkyystestauksesta: testivastaava(at)mensa.fi
Mikä on Mensa?
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja
kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön
tarjoaminen jäsenilleen. Mensalaisia on koko maailmassa yhteensä noin 100 000.
Suomen Mensa ry on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka ei tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa.
Suomen Mensan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä tuloksen, joka on
parempi kuin 98 %:lla väestöstä. Mensalaisia on Suomessa noin 2500. 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. Kaiken muun suhteen
mensalaiset ovat kuin keitä tahansa muita suomalaisia. Jäsenistöstä löytyy kaikkien ammattien harjoittajia ja
ihmisiä kaikista sosiaalisista asemista ja ikähaitari ulottuu teini-ikäisistä eläkeläisiin. Erilaisuuden
kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus ovatkin yhdistyksen toiminnan parhaita puolia.
Lisätietoa: www.mensa.fi

