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Mensat testaavat kansainvälisenä älykkyyspäivänä – Suomessa testataan 1. lokakuuta 14 paikkakunnalla 

1. lokakuuta on kansainvälinen älykkyyspäivä, jonka tarkoituksena on tuoda esille tieteellisten testien 

merkitystä älykkyyden tunnistamisessa ja kannustaa älykkyydestään kiinnostuneita mittauttamaan 

älykkyysosamääränsä. Tänä vuonna lauantaille sijoittuvaa älykkyyspäivää vietetään eri maiden Mensoissa 

erityisen aktiivisesti, tuleehan tämän kansainvälisen järjestön perustamisesta tänä vuonna kuluneeksi tasan 

70 vuotta. 

- Lauantaina eri maiden Mensat testaavat eri puolilla maailmaa ja me olemme innoissamme mukana tässä 

kansainvälisessä aktiviteetissa. Suomessa testaajamme järjestävät testejä 14 eri paikkakunnalla. Toivotamme 

tervetulleiksi testeihin kaikki 16 vuotta täyttäneet, joita kiinnostaa selvittää oma älykkyysosamääränsä, 

kannustaa Suomen Mensan testivastaava Outi Hamara. 

Suomen Mensa juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden aikana Suomen Mensan jäsenmäärä 

on kasvanut 3 000 jäseneen, mikä tekee yhdistyksestä maailman toiseksi suurimman kansallisen Mensan, 

kun jäsenmäärää verrataan väestön kokoon.  

- Suomen Mensa on viettänyt juhlavuottaan vahvassa myötätuulessa. Osallistujia on riittänyt niin jäsenistön 

omissa kuin yleisöllekin avoimissa tapahtumissa. Älykkyys kiinnostaa, mikä näkyy järjestämiemme testien 

osallistujamäärissä sekä yhdistyksemme jäsenmäärän vahvana kasvuna, taustoittaa Suomen Mensan 

puheenjohtaja Tiina Tolonen. 

Testitapahtumien lisäksi älykkyyspäivänä Suomen Mensa järjestää Oulussa älykkyystapahtuman yhdessä 

Tietomaan kanssa, missä on älykkyyspainotteista ohjelmaa lapsille, älykkyysluentoja sekä useita 

älykkyystestejä. 

- Älykkyys on alkanut näkyä positiivisella tavalla eri ikäisille suunnatuissa tapahtumissa ja aihetta käsitellään 

neutraalisti eri näkökulmista myös julkisessa keskustelussa. Turha mystisyys vaikuttaa olevan hälvenemässä 

ja yleinen älykkyys nähdään nykyisin positiivisena voimavarana, jota yksilöitä rohkaistaan aiempaa 

ennakkoluulottomammin hyödyntämään osana jokapäiväistä elämää, summaa Tiina Tolonen.  

- Mensan järjestämät testit ovat luotettava tapa mittauttaa oma älykkyysosamääränsä. Testejä pitävät vain 

koulutetut testaajat ja tulos jää vain testatun sekä testin tarkistavan psykologin väliseksi. Osa jännittää ja 

harkitsee testiin osallistumista pitkäänkin, mutta testi tulisi nähdä yhtenä tapana oppia itsestään lisää, 

kertoo Outi Hamara. 

Mensaan voi liittyä, jos saavuttaa testissä paremman tuloksen kuin 98 % väestöstä.  

Lisätiedot: 

Tiina Tolonen, Suomen Mensa ry:n puheenjohtaja, tiina.tolonen(at)mensa.fi, puh. 040 529 2905 

Outi Hamara, Suomen Mensa ry:n testivastaava, outi.hamara(at)mensa.fi, puh. 040 587 8978 

Haluatko haastatella oman paikkakuntasi mensalaisia? Ota yhteyttä yhdistyksemme tiedottajaan, välitämme 

haastattelupyynnöt eteenpäin paikallisosastojemme edustajille. 

Jenni Karttunen, Suomen Mensa ry:n tiedottaja, jenni.karttunen(at)mensa.fi, 040 411 4675 

Tarkemmat testitiedot: http://www.mensa.fi/testikalenteri 


