Yritys: 1.6.2012 perustettu Cross Move Company (CMC) on monipuolinen liikkumisen ja
tanssitaiteen yhteisö, jossa voi opiskella monipuolisesti eri tanssilajeja ja osallistua erilaisille
kehonhuoltotunneille sekä päästä osalliseksi tanssitaiteen tekoon ja kokemiseen. CMC tuottaa myös
taiteellisia produktioita ja pyrkii kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteenamme on tuoda tanssi
esille monipuolisena taide- ja tapahtumailmiönä. Cross Move Company on myös tuonut ilmajoogan Ouluun,
sekä koulun sisällä pääsee kokemaan myös hyvin paljon uusia lajeja kuten
Tuolitanssi, Aerial Dance, Aerial Tricks ja Vannetanssiakin pääsee harjoittamaan.
Cross Move Companyn arvot:
Rytmitetty sydämellä!
Läsnä ja avoin!
Palo liikkeelle!
Yritysesittely sopii seuraaviin oppiaineisiin/teemoihin: Työelämätieto, Yhteiskuntaoppi, Liikunta, Miten
mennä kohti unelmia, Yrittäjyyden aloitus jo kouluaikana, Harrastuksesta ammatti
Toimiala: Tanssi, liikunta, hyvinvointi ja kulttuuriala
Työelämäluotsi: Pirita Tuisku
Koulutus: Tanssinopettaja AMK, Yrittäjäin ammattitutkinto
Millainen on yrittäjätarinasi? Tanssinut olen koko ikäni ja harrastuksesta tuli nopeaa itselle jo työ. Pienellä
paikkakunnalla kun ei ollut paljon mahdollisuuksia, niin alkoi oma opetus urakin hyvin nuorena tanssin ja
ryhmäliikunnan parissa. Aloitettuani tanssinopettaja tutkinnon Oulun seudun ammattikorkeakoulussa
2008, vuoden myöhemmin perustin toiminimen. Tein paljon eri kouluille ja liikuntakeskuksille töitä
toiminimen kautta. Valmistuttuani tanssinopettaja koulutuksesta 2012, laajensin toimintaani isommaksi
tanssikoulu toiminnaksi. Cross Move Company sai virallisesti alkunsa 1.6.2012. Rakkaus lajiin ja sen
kehittämiseen on vienyt minut siihen missä olen nyt. Olen yrittäjänä erilainen, jo vaikea lukihäiriöni ja
keskittymisvaikeudet saivat minut alussa miettimään selviydynkö tällä tiellä. Jokainen päivä on erilainen ja
jokainen voi selviytyä yrittäjyyden tiellä oli lukihäiriö tai ADHD tai mitä ikinä. Se on omasta asenteesta
kiinni. Usko itseesi, usko omaan asiaan ja rohkeus astua eteenpäin. Sen vain haluan jokaiselle yrittäjyyttä
miettivälle sanoa!
Työelämäluotsi on valmis seuraavanlaiseen yhteistyöhön:
Työelämäluotsina tulen mielelläni kouluille:
-Kertomaan omaa taustaani ja kokemuksia, kuin myös niitä vastainkäymisiä sekä miten niistä on selvitty ja
mitä niistä on opittu.
-Kannustamaan ja antamaan oppilaille rohkaisua oman tiensä löytämiseen.
-Mielellämme myös kouluna yhdistäisimme vierailuihin koulumme esittelyä, tanssiharrastuksen rohkaisua
kaikille. Aamun avaus hetkeen tai omana pienenä lisänä oppilaille päivään. Pieni esitys ja sopii myös pieni
yhteistanssitus.

