
KATI HUVIN OHJELMISTOA

•Aamuöiseen sateeseen
•Aikuinen nainen
•Akselin ja Elinan häävalssi
•Allways on My Mind
•Annina
•Anna mulle tähtitaivas
•Anteeksi suo
•Appelsiinipuita aavikkoon
•Armaan läheisyys
•Armi
•Arpiset haavat
•As Time Goes by
•Balladi
•Besame Mucho
•Budapestin yössä
•Buona Sea Signorina
•Can’t Help Lovin Dat Man
•Cherbourghin sateenvarjot
•City of Stars
•Cry Me a River
•Delfiinipoika
•Ei aina käy niin
•Eilen kun mä tiennyt en
•Elämälle kiitos
•En antaa muuta voi
•En koskaan 
•En kadu mitään
•En päivääkään vaihtaisi pois
•Ensi kerran
•Epävireiset sydämet
•Erottamattomat
•Et itkeä saa Argentiina
•Etkö uskalla mua rakastaa
•Etsin kunnes löydän sun
•Fever
•Fly me to the Moon 
•Heijastus
•Hetki lyö
•Hiljainen kylätie
•Hopeinen kuu
•Hunajainen 
(A Taste of Honey)
•Hymni rakkaudelle
•Hymy (Smile)

•Hymyhuulet
•Hyvin menee kuitenkin
•Hyväile, hyväile vaan
•Ihana aamu tai Voiko 
ihanammin päivän enään 
alkaa (Kicsit Szomorkas)
•Illalla, (Chella lla)
•Illan varjoon himmeään
•I’ll Never Fall inLove Again
•Ilta pienessä kaupungissa
•Ipaneman tyttö
•I Wanna Be loved by You
•Jokainen päivä on liikaa
•Jokaiselle joku on kai 
rakkain (Everybody Loves 
Somebody)
•Jos helmiä kyyneleet ois
•Jos vielä oot vapaa
•Jotain jää
•Jotkut päivät on kultaa
•Jäitkö yksin sä nyt 
(Are You Lonesome Tonight)
•Jäit vierellein
•Jäljet hiekassa
•Järjetön rakkaus
•Kauan (Downtown)
•Kai laulaa saan
•Kaksi naista
•Kaksi vanhaa puuta
•Kautta tyynen vienon yön
•Kaunis maa on jossain
•Kaunis on luoksesi kaipuu
•Kaunis Pesijätär
•Keinu kanssani (Sway)
•Kellä kulta
•Kenpä tietäis sen
•Kenties, Quizas 
(Quizas, Quizas)
•Kerro missä oot pikkussisko 
(Katin sanoitus ja sävellys) 
•Kesäyö (Summertime)
•Kielletyt leikit
•Kolmatta linjaa takaisin
•Koskaan et muuttua saa
•Kuinka paljon rakkautta
•Kuinka rakkaus alkoi

•Kuinka voit väittää
•Kuiskaten (Whispering)
•Kulkuri ja Joutsen
•Kultainen nuoruus
•Kun
•Kun aika on
•Kun hämärtää 
(Twilight Time)
•Kurjet
•Kuusamo
•Käy luonain eilinen
•Käyn ahon laitaa, omin 
sanoin
•Lainaa vain
•Lapin tango
•Laula tyttö
•Lauluni aiheet
•Laulu on iloni ja työni
•Laulu rakastamisen 
vaikeudesta
•Lazzarella
•Lennä mun lempeni laulu
•Liian vähän aikaa
•Lintu
•Lullaby of Birdland
•Maailma ilman rakkautta
•Maailmain
•Maailma on kaunis
•Marina
•Maruzella
•Memory
•Menolippu
•Miehistä viis
•Mikset mua huomaa
•Milloin, milloin
•Minun tieni (My Way)
•Missä muruseni on
•Miten ja miksi
•Moon River
•Moskovan valot
•Mua älä hylkää
•Muistan kesän
•Muistatko Monrepos’n
•Muistatko syyskuun
•Muistojen bulevardi
•Muisto vain jää

•Mun sydämen tänne jää
•Mustasukkaisuutta
•Ne kesäyöt
•Niin aikaisin
•Nocturne
•No onkos tullut kesä
•Näinkö meille aina käy
•Näinä päivinä 
(Some of These Days)
•Nääthän unta puolestain
•Olet kaikki
•Olet kohtaloni
•Olet maamme armahin 
Suomenmaa
•Olet mun kaikuluotain
•Olet mun sä vain 
(You Belong to Me)
•Oli kuu, oli ilta 
(Tintarella di luna )
•On hetki
•On jossakin
•Onni, jonka annoin pois
•Oon voimissain
•Paratiisi
•Pieni kukkanen
•Pieni sydän
•Pikku Midinetti
•Piove
•Pikku-pikku bikinit
•Poika varjoisalta kujalta
•Pojat
•Pääsi rinnallein painuu
•Puhu hiljaa rakkaudesta
•Rakastuin sinuun liian 
helposti
•Rakkauden jälkeen 
(Was ich dir sagen will)
•Rakkauden kiertokulku
•Rakkauden rikkaus
•Rakkauden satu
•Rakkaus (Only Love)
•Rakkaustarina (Love Story)
•Rakkautta ei se ollutkaan
•Ranskalaiset korot
•Rantakoivun alla
•Rempallaan

•Sävel Rakkauden
•Tahdon sulle olla hyvin hellä
•Taivaan sinessä
•Taivas sylissäin
•Tanssilaulu
•The Shadow of You Smile
•Tie
•Tiet (Dorogi)
•Tiikerihai
•Tom Dooley
•True Love
•Tuhon tietä kuljen
•Tule hiljaa
•Tulisuudelma (Kiss of Fire)
•Tummat silmät ruskea tukka
•Tunne hellin voimakkain
•Tulenliekki
•Tuo suru, jonka sain
•Tuuli tuo, tuuli vie
•Tähdet, tähdet
•Täysikuu
•Uneen aika vaipuu
•Valoa ikkunassa
•Valot
•Vanhan veräjän luona
•Vie meidät rakkauteen
•Vippaa mulle viitonen
•Voi kuinka me sinua 
kaivataan
•Vähän ennen kyyneleitä
•Väliaikainen
•Yksin oon mä vain
•Ystävän laulu
•Yö jokainen
•Yö katseessasi (Charade)
•Yön väistyessä 
(Manha de Carneval)
•Yön äänet (Recado)
•Älä jätä minua

•Romanssi
•Ruusuinen hetki 
(La vie en rose)
•Räystäät jos tippuu
•Rööperiin
•Saat miehen kyyneliin
•Sadetta mä kuuntelen (Rain)
•Sait multa kukkaset 
toukokuun
•Samanlainen onni
•Sateenkaaren tuolla puolen 
(Over the Rainbow)
•Sateen tango
•Satumaa
•Satulinna
•Secret love
•Seinillä on korvat
•Se jääköön huomiseen 
(It Hurts to Say Goodbye)
•Sentimental Journey
•Siks oon mä suruinen
•Sinun omasi
•Sinun silmiesi tähden
•Soi maininki hiljainen
•Somewhere
•Soittajapoika
•Sua vasten aina painautuisin
•Suklaasydän
•Sulle salaisuuden kertoa 
mä voisin 
•Sulle silmäni annan
•Suloinen myrkynkeittäjä
•Sunnuntaiaamu
•Surujen kitara 
(Johnny Guitar)
•Surullinen sunnuntai 
(Szomorú vasárnap)
•Sydämesi tyhjä huone
•Syyslaulu
•Sä kaunehin oot (Bei mir 
bist du Schön)
•Sä kuulut päivään jokaiseen
•Sä mikset mua huomaa
•Särkyneen toiveen katu 
(Boulevard of Broken 
Dreams)

• Sateenkaaren tuolla 
puolen  
(Over the Rainbow)

• Sateen tango
• Satumaa
• Satulinna
• Seinillä on korvat
• Sinun silmiesi tähden
• Suklaasydän
• Sulle salaisuuden kertoa 

mä voisin 
• Surujen kitara  

(Johnny Guitar)
• Syyslaulu (Höstvisa)
• Sä kaunehin oot  

(Bei mir bist du Schön)
• Sävel Rakkauden
• Taivaan sinessä
• Tiet (Dorogi)
• Tiikerihai
• Toivotaan, toivotaan
• Tuuli tuo, tuuli vie
• Tähdet, tähdet
• Täysikuu
• Valkoakaasiat
• Valoa ikkunassa
• Vanhan veräjän luona
• Vippaa mulle viitonen
• Väliaikainen
• Ystävän laulu
• Yön väistyessä  

(Manha de Carneval)

• Lauluni aiheet
• Laulu on iloni ja työni
• Lazzarella
• Lennä mun lempeni 

laulu
• Lokki
• Maailma on kaunis
• Maruzella
• Miljoona, miljoona 

ruusua
• Minun tieni (My Way)
• Moskovan valot
• Mua älä hylkää
• Muistathan syyskuun
• Muistatko Monrepos’n
• Mun sydämen tänne jää
• Mökki laidassa maantien
• Nocturne
• On hetki
• On jossakin
• Onni, jonka annoin pois
• Paratiisi
• Pieni kukkanen
• Pieni sydän
• Pikku Midinetti
• Piove
• Pikku-pikku bikinit
• Poika varjoisalta kujalta
• Pojat
• Rakkaustarina  

(Love Story)
• Rakkautta ei se ollutkaan
• Ranskalaiset korot
• Rantakoivun alla
• Rempallaan
• Romanssi
• Ruusuinen hetki (La vie 

en rose)
• Sait multa kukkaset 

toukokuun
• Salainen rakkaus  

(Secret love)
• Samanlainen onni

Muistojen lauluja 
vanhemmalle väelle
 
• Arpiset haavat
• Buona Sea Signorina
• Cherbourghin 

sateenvarjot
• Delfiinipoika
• Domino
• Ei koskaan sunnuntaisin
• Eilen kun mä tiennyt en
• Elämälle kiitos
• En kadu mitään
• En päivääkään vaihtaisi 

pois
• Hiljainen kylätie
• Hymni rakkaudelle
• Hymy, Smile
• Hymyhuulet
• Illalla (Chella lla)
• Jokaiselle joku on kai 

rakkain, Everybody Loves 
Somebody

• Jäit vierellein
• Kaksi vanhaa puuta
• Kaunis maa on jossain
• Kaunis on luoksesi 

kaipuu
• Kaunis Pesijätär
• Keinu kanssani, Sway
• Kellä kulta
• Kenpä tietäis sen
• Kenties, Quizas, Quizas, 

Quizas
• Kesän vihreät lehvät
• Kulkuri ja Joutsen
• Kultainen nuoruus
• Kuningaskobra
• Kun hämärtää  

(Twilight Time)
• Kurjet
• Käy luonain eilinen
• Laulava sydän


