Sointumerkit: Haitarinsoittajana ongelmana ovat joskus liian pienellä kirjoitetut tai
väärään kohtaan sijoitetut sointumerkit. Ja joskushan niitä ei ole ollenkaan! Ne saa
siististi, sopivan kokoisina ja oikein sijoitettuina nuottiin seuraavasti:
Paina hetki ruutua, saat merkintätyökalun näkyviin. Valitse kirjoitus (siitä pyyhekumin
vasemmalta puolelta se outo pystymerkki). Tökkää sormi niille main mihin aiot
kirjoittaa. Poista näppäimet näkyvistä painamalla sitä pientä väkästä näppäimistön
ohjerivin oikeassa yläkulmassa ja venytä aiottua tekstiaihiota rivin mittaiseksi. Näppää
vasemman pallukan kohdalta ja kirjoita Gm (tai muuta sopivaa), naputtele välilyönnillä
seuraavaan sijoituskohtaan ja nyt D7 (voit myös merkitä F# tai Cb tai Am6 jne). Vedä
pallukasta koko rivi oikealle kohdalle. Tarvittaessa kosketa aihion runkoa ja säädä
(Format) teksti oikean kokoiseksi. Ja eikun soittamaan.
Sointumerkit nopeammin leimaamalla:
Nopeampi tapa merkitä sointumerkit on leimaaminen: Annotate ja vasemman ylänurkan
valikko, jossa nuotit, numerot ja muut valmiina. Siellä ei kuitenkaan ole sointumerkkejä
valmiina, mutta ne voi sinne tehdä. Ja näin se käy, esimerkiksi:
Avaa PowerPoint, tee siitä uusi tiedosto, johon merkitset sivukooksi custom 3x3 cm
vaakana. Kirjoita ensimmäiseen sivuun A ja keskitä se kehykseensä. Suurenna se kokoon
80, jolloin se täyttää hyvin ruudun. Monista tätä noin 10 kpl ja korvaa toisessa slidessä A
kirjaimella B, jatka näin.
Sitten mollit ja seiskat: ne eivät tällä fonttikoolla mahdu 3x3 cm ruutuun, mutta tee uusi
tiedosto, jossa sivupohjan koko 3x5 cm. Ota taas pohjaksi esim tuo A, säädä koko, lisää
sen perään m, sitten 7 (ja tarvittaessa b) ja jatka kaikki ne soinnut joita yleensä tarvitset.
Kun sointumerkit ovat valmiina, talleta tiedosto kuvana esim. iCloudDriveen (se
tallentuu kansiona, jonka sisällä sointumerkit).
Mene Stamps-valikkoon (tässä vaiheessa kannattaa aktivoida viimeisin leimoista, jotta
sointumerkit tulevat kauniisti sen perään), paina +, sitten Import ja valitse Files. Pääset
siitä iCloudeDriveen, avaa kansio ja valitse ensimmäinen ja tuo leimoihin komennolla
Save, Toista tämä, ja tuo kaikki valmistamasi sointumerkit (melkoinen näpyttely, jos
valmistat ihan kaikki tunnetut soinnut!).
Kun merkit ovat Stamps-valikossa, avaa täydennettävä nuotti, valitse tarvittava sointu ja
sijoita sormenpäällä (taas tökkää ensin sormi kiinni, liikuttele sitten oikeaan kohtaan).
Kannattaa kerralla tökkiä sointu kerrallaan kohdilleen, sitten valita seuraava sointu jne.
Ja miksikö tuon perussliden koko ja fontin koko näin tarkasti? Jos kirjain täyttää huonosti
Sliden valkoisen alueen, tulee leiman reunaan paljon tyhjää valkoista, joka peittää nuotin
muuta informaatiota.

