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Tunnista älykkyytesi – Mensa testaa ystävänpäivänä Suomen suurimmissa kaupungeissa
Mensa tarjoaa ohjelmavaihtoehdoksi ystävyksille ja pariskunnille erilaisen tavan viettää ystävänpäivää:
älykkyystestin, joihin osallistuja voi tuoda kaverin mukanaan ilmaiseksi.
Kaksi yhden hinnalla -testit järjestetään 14. helmikuuta Hämeenlinnassa, Helsingissä, Jyväskylässä,
Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Tamperella ja Turussa. Aikaa testiin menee
kokonaisuudessaan noin tunti.
Mensan tavoitteena on tuoda älykkyyteen liittyvää tietoa laajemman yleisön tietoon, saada suomalaiset
tiedostamaan oma älykkyytensä sekä rohkaista huippuälykkäitä hyödyntämään aktiivisesti omaa
potentiaaliaan. Kaveritestien tavoitteena on madaltaa kynnystä oman älykkyysosamääränsä selvittämiseen.
– Järjestämiämme älykkyystestejä ei tulisi ajatella pelkästään Mensan pääsykokeena, vaan tilaisuutena oppia
lisää itsestään ja luontaisista taipumuksistaan. Älykkyysosamääränsä mittauttaminen on yksi tapa ymmärtää
paremmin omia kykyjään. Mahdollisuus houkutella puoliso tai paras ystävä mukaan toivottavasti helpottaa
testiin saapumista, taustoittaa Suomen Mensan puheenjohtaja Tiina Tolonen.
Joka viideskymmenes suomalainen on potentiaalinen Mensan jäsen, joten korkea älykkyysosamäärä ei ole
niin kovin harvinainen ominaisuus. Älykkyys on osa ihmisen persoonaa ja oman älykkyysosamääränsä
tietäminen lisää itsetuntemusta.
– Ei ole harvinaista, että korkea älykkyys jää koulussa tai työelämässä huomaamatta, joten oman älykkyyden
tunnistaminen voi olla yksilötasolla mullistava tieto. Ihmiset oppivat uutta, soveltavat osaamaansa ja
ratkaisevat ongelmia läpi koko elämänsä, joten oman potentiaalinsa tiedostaminen ja sen aiempaa
aktiivisempi hyödyntäminen ei ole koskaan myöhäistä, kannustaa Tolonen.

Lisätiedot:
Tiina Tolonen, Suomen Mensa ry:n puheenjohtaja, puh. 040 529 2905, tiina.tolonen (at) mensa.fi
Jenni Karttunen, Suomen Mensa ry:n tiedottaja, puh. 040 411 4675, jenni.karttunen (at) mensa.fi
Haluatko haastatella lähialueesi mensalaisia? Ota yhteyttä tiedottajaan, välitämme haastattelupyynnöt
eteenpäin paikallisosastojemme edustajille.
Tiedot kaikista Mensan järjestämistä älykkyystesteistä löytyvät testikalenteristamme:
www.mensa.fi/testikalenteri

Mensa lyhyesti
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat älykkyyden tunnistaminen ja sen
hyödyntämiseen liittyvän tiedon edistäminen esimerkiksi tukemalla älykkyystutkimusta. Maailmanlaajuisesti
järjestössä on noin 125 000 jäsentä. Suomen Mensa ry on perustettu vuonna 1966 ja tänään Suomessa
mensalaisia on noin 2 700, joista miehiä on 70% ja naisia 30%. Mensan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa,
joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98%:lla väestöstä. Mensa tarjoaa jäsenilleen
älyllisen ja sosiaalisen ympäristön sekä aktiivista toimintaa ympäri maata. Lisätietoa Mensasta ja
älykkyystesteistä: www.mensa.fi ja www.facebook.com/Mensantestit.

