
Suomen Mensa ry
Lehdistötiedote 27.10.2014
Julkaisuvapaa heti

Suomen Mensalle valittiin ensimmäinen naispuheenjohtaja

Suomen Mensan syyskokouksessa käytiin tänä vuonna puheenjohtajavaali, jossa uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin helsinkiläinen Tiina Tolonen.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana Mensan toiminta on monipuolistunut ja kasvanut
jäsenmäärä tarjoaakin positiivisen haasteen jatkaa yhdistyksemme sisäisen toiminnan 
kehittämistä. Yhdistykseemme kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea, joten tulevaisuudessa 
pyrimme tarjoamaan enemmän osallistumismahdollisuuksia myös niille, jotka asuvat 
etäällä suurimpiin kaupunkeihin keskittyvistä tapahtumista. Digitaaliset viestintävälineet 
tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia sekä valtakunnalliseen että 17 paikallisosaston 
voimin tapahtuvaan toimintaan, kertoo tammikuussa 2015 Suomen Mensan ensimmäisenä 
naispuheenjohtajana aloittava Tiina Tolonen.

Mensa on kansainvälinen älykkyysjärjestö, jonka tarkoituksena on älykkyyden 
tunnistaminen ja kehittäminen sekä älykkyystutkimuksen tukeminen. Mensa keskittyy 
testauksessaan yleiseen älykkyystekijään, eli g-tekijään, mutta älykkyys on paljon laajempi 
käsite: se on kyvykkyyttä oppia ja soveltaa, osaamista ymmärtää ja hahmottaa erilaisia 
asioiden välisiä suhteita sekä taitoa käyttää ja kehittää omia kykyjään.

– Älykkyys yhdistetään usein matemaattiseen älykkyyteen, mutta älykkyys on ennen



kaikkea kykyä oppia ja taitoa ratkaista ongelmia eri alueilla. Haluankin rohkaista kaikkia – 
erityisesti tyttöjä ja naisia – ajattelemaan omaa tapaansa toimia 
ongelmanratkaisutilanteissa sekä kykyjään hahmottaa asioita ja kokonaisuuksia 
tunnistaakseen potentiaalinsa, vaikka Mensan jäsenyyteen oikeuttavan rajan ylittääkin vain 
2% väestöstä. Mensa ja mensalaiset toimivat mielellään myös yhteistyössä 
älykkyystutkimusta tekevien yhteisöjen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa, joten toivotan 
yhteydenotot uusien yhteistyömallien kehittämisen merkeissä tervetulleiksi, kannustaa 
Tolonen.

Lisätietoja:

Kaj Lindholm, Suomen Mensa ry:n puheenjohtaja 31.12.2014 saakka
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720

Tiina Tolonen, Suomen Mensa ry:n puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen
tiina.tolonen@mensa.fi, 040 529 2905

Tiina Tolonen lyhyesti

Tiina Tolonen on 41-vuotias ja asuu Helsingissä. Hän työskentelee kansainvälisessä 
teollisuusyrityksessä liiketoiminnan kehitystehtävissä ja hänellä on lisäksi pitkä 
työkokemus markkinoinnin ja viestinnän tehtävistä. Pudasjärvellä syntynyt Tiina Tolonen 
on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri.

Mensa lyhyesti

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja 
kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja 
sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Maailmanlaajuisesti järjestössä on noin 
125 000 jäsentä. Suomen Mensa ry on perustettu vuonna 1966 ja tänään Suomessa 
mensalaisia on noin 2.600, joista miehiä on 70 % ja naisia 30 %. Mensan jäseneksi voi 
liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98%:lla 
väestöstä. Lisätietoja Suomen Mensasta sekä Mensan järjestämistä älykkyystesteistä: 
www.mensa.fi.
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