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Mensa haastaa suomalaiset älykkyystestiin! 
Oletko fiksumpi kuin muut? Mensa testaa 16 
kaupungissa
Tiesitkö, että lokakuun ensimmäinen päivä on kansainvälinen älykkyyspäivä, jota 
huippuälykkäiden järjestö Mensa viettää kaikkialla maailmassa?

Suomen Mensa ry juhlistaa älykkyyspäivää järjestämällä saman viikon lauantaina 
4.10.2014 tempauksen, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman moni 
suomalainen osallistumaan testiin ja ottamaan selvää omasta 
älykkyysosamäärästään. Testitilaisuuksia järjestetään kaikkiaan 16 kaupungissa 
ympäri maata.

- Lahjakkuuden tunnistaminen on tärkeää yhteiskunnallisella tasolla, mutta sillä on 
myös tärkeä henkilökohtainen merkitys. Erityisesti koulumaailmassa 
huippulahjakkuus saattaa jäädä tunnistamatta, mutta yhtä lailla aikuisellakin iällä 
ihmiset voivat olla tietämättömiä omasta potentiaalistaan, kertoo Suomen Mensa ry:n 
testivastaava Juho Kilkku.

- Jokaisesta huippuälykkäästä ei tietenkään tule Nobel-voittajaa, mutta on tärkeää, 
ettei suomalaisissa piilevän valtavan lahjakkuuden anneta valua hukkaan.

Äly saa näkyä - kynttilä ei kuulu vakan alle

Suomen Mensa tahtoo kannustaa erityisesti nuoria hyödyntämään rohkeasti omaa 
potentiaaliaan, sillä älykkyyden tunnistaminen jo nuorella iällä saattaa muuttaa koko 
elämän suunnan. Älykkyys ja lahjakkuus ovat resursseja, joista on iloa sekä yksilölle 
itselleen että hänen ympäristölleen.

Mensan pyrkimyksenä on tuoda älykkyyttä ja sen hyödyntämiseen liittyvää tietoa yhä 
laajemman yleisön ulottuville ja auttaa huippuälykkäitä tunnistamaan omat kykynsä.

- Älykkyys on positiivinen ominaisuus, josta on paljon hyötyä kantajalleen. Tätä 
viestiä haluamme välittää, ja tarjota samalla mahdollisimman monelle tilaisuuden 
ottaa selvää omasta potentiaalistaan. Suomalainen vaatimattomuuden kulttuuri ei 



perinteisesti ole kannustanut tällaiseen erottumiseen. Ajat kuitenkin muuttuvat, ja 
ilmapiiri on selvästi menossa suuntaan, jossa fiksuuden ja menestyksen uskalletaan 
antaa näkyä, sanoo Kilkku.

Suomen Mensan suuri testipäivä 4.10.2014

Testipaikkakunnat: Hämeenlinna, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Tornio, Turku

Aika- ja paikkatiedot: http://www.mensa.fi/testikalenteri

INFOLAATIKKO: Mikä on Mensa?

• Mensa on kansainvälinen älykkyysjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti noin
satatuhatta jäsentä.

• Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka
saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98%:lla väestöstä.

• Mensan toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen
ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja
sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen.

• Lisätietoa: www.mensa.fi

Lisätietoja ja haastattelut

Testivastaava Juho Kilkku
juho.kilkku@mensa.fi, 040 3500 905

Puheenjohtaja Kaj Lindholm
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720

Haluatko haastatella oman kaupunkisi mensalaisia? Ota yhteyttä testivastaavaan, 
välitämme haastattelupyynnöt mielellämme eteenpäin paikallisosastoille.
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