Suomen Mensa ry
Lehdistötiedote 4.3.2014
Julkaisuvapaa heti
Fiksut naiset esiin!
Naistenpäivän älykkyystempaus kymmenessä kaupungissa
Suomen Mensa juhlistaa naistenpäivää 8.3.2014 järjestämällä erikoistestejä, joihin
osallistuja voi tuoda ystävän tai puolison ilmaiseksi mukaan.
Onko korkea älykkyys sukupuolisidonnaista?
Suomen Mensan jäsenmäärä on viime vuosina kasvanut tasaiseen tahtiin, mutta naisten
osuus jäsenistä on edelleen vain noin kolmasosa.
- Kyse ei ole siitä, että Suomessa olisi enemmän älykkäitä miehiä. Älykkyystestien
tuloksissa ei ole merkittävää eroa miesten ja naisten välillä. Miesten suhteellisesti
suurempi osuus Mensassa kertoo enemmänkin siitä, että naisia käy testeissä selkeästi
miehiä vähemmän, kertoo Mensan testivastaava Juho Kilkku.
- Voimme vain arvailla, mistä naisten korkeampi kynnys itsensä testauttamiseen johtuu.
Kyseessä saattavat olla itsevarmuustekijät, miehille tyypillisempi kilpailuvietti tai jotain
aivan muuta. Tätä kynnystä Mensa tahtoo kuitenkin naistenpäivän tempauksen avulla
madaltaa.
Kaksi yhden hinnalla -testit järjestetään Helsingissä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä,
Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Turussa, Porissa ja
Tampereella.
- On tärkeää muistaa, että älykkyystesti ei ole vain yhdistyksen pääsykoe, vaan Mensa on

yleishyödyllinen yhdistys ja kyseessä on ensisijaisesti tilaisuus oppia lisää itsestään ja
luontaisista taipumuksistaan, sanoo Kilkku.
Mensan rajan ylittäneistä jäseneksi liittyvät sekä miehet että naiset yhtä suurilla osuuksilla.
Kympin tytöt testiin - älykkyys saa näkyä
Oman älykkyyden tunnistaminen voi olla yksilötasolla koko elämän mullistava kokemus.
Korkea älykkyys saattaa jäädä koulussa tai työelämässä huomaamatta ja lahjakas yksilö
hukkuu massaan.
Suomen Mensan tavoitteena on tuoda älykkyyttä ja sen hyödyntämiseen liittyvää tietoa
laajemman yleisön ulottuville ja rohkaista huippuälykkäitä toteuttamaan omaa
potentiaaliaan.
- On harmillista, kuinka usein nykyajankin koulumaailmassa tyttöjen menestystä selitetään
ahkeruudella ja samaan aikaan saman tuloksen saavuttanutta poikaa kutsutaan fiksuksi ja
älykkääksi. Koulumaailmassa puhutaan usein myös huippuälykkäiden alisuoriutumisesta
eli siitä, kuinka korkea älykkyysosamäärä ei automaattisesti näy koulumenestyksenä.
Mutta yhtä lailla niin sanottujen kympin tyttöjen menestyksen leimaaminen vain
ulkoaopetteluksi ja ahkeruudeksi on väärin, toteaa Kilkku.

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
Suomen Mensan naistenpäivän testit 8.3.2014 - kaikkiin näihin testeihin kaksi yhden
hinnalla
Helsinki, Helsingin yliopisto
8.3.2013 klo 12.00 ruotsiksi/på svenska, klo 13.00 suomeksi
Fabianinkatu 33, päärakennus, sali 14
Tampere, kirjastotalo Metso
8.3.2014 klo 14.00
Pirkankatu 2 (Toivonen-sali, muumikerros)
Hämeenlinna, Pääkirjasto
8.3.2014 Klo 11.00

Lukiokatu 2 (Musiikkisali)
Hyvinkää, Pääkirjasto
8.3.2014 klo 10.00
Torikatu 5 (ryhmätyötila)
Turku, Park Hotel
8.3.2014 klo 13.00 ja klo 14.00
Rauhankatu 1
Kuopio, Kuopion lyseon lukio
8.3.2014 klo 12.00
Puijonkatu 18, käynti sisäpihalta
Lahti, Ravintola Wanha Herra
8,3.2014 klo 14.00
Laaksokatu 17 (Paavola-kabinetti)
Jyväskylä, Jyväskylän kirjasto
8.3.2014 klo 13.00
Vapaudenkatu 39-41
Lappeenranta, Myllymäen koulu
8.3.2014 klo 12.30
Hiessillankatu 10
Pori, Porin lyseo
8.3.2014 klo 12.00
Ruokalarakennus, luokka 201
Suomen Mensan testikalenteri: http://www.mensa.fi/testikalenteri/
Lisätietoja
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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